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I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Дата проведення:     5 квітня 2018 року 

 

Місце проведення:   навчально-науковий інститут № 2 НАВС 

м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд. 3 

 

Робоча мова:             українська, англійська, французька 

 

ПЛАН РОБОТИ: 

 

Пленарне засідання - 08:30-09:30 

Секційні засідання - 09:45-12:30 

Підведення підсумків  по секціях - 13:00-13:30 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

 

Доповіді на пленарному засіданні                                до 10 хв. 

Наукові повідомлення в секціях                                до 10 хв. 

Виступи в обговоренні                                до 5 хв. 
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Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

 

Пленарне засідання актовий зал  інституту 

 

Секція 1: Експертно-криміналістичного 

забезпечення досудового розслідування 

 

 

лекційний зал  № 202 

 

Секція 2: Загально-правових дисциплін 

 

лекційний зал № 204 

 

Секція 3: Галузево-правових дисциплін 

 

лекційний зал № 206 

 

Секція 4: Іноземних мов 

 

лекційний зал № 237 



Для нотаток 
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II. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Місце проведення:  актова зала інституту. 

Дата проведення:    5 квітня 2018 року. 

Час проведення:      8:30-9:30. 

 

Відкриває конференцію: 

- проректор НАВС, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки 

і техніки України, полковник поліції Чернявський Сергій Сергійович. 

 

Вступне слово: 

- директор навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат юридичних 

наук, підполковник поліції Саковський Андрій Анатолійович; 

- заступник директора навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат 

юридичних наук, доцент Білозьоров Євген Вікторович; 

- президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація вибухотехніків» 

Фатєєв Валерій Михайлович; 

- завідувач кафедри теорії держави та права НАВС, кандидат юридичних наук, 

доцент Завальний Андрій Миколайович; 

- завідувач кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, кандидат 

юридичних наук, доцент Самодін Артем Володимирович. 

 

Виступи: 

- Вовк Катерина Вікторівна – слухач магістратури ННІ № 2 НАВС, тема 

доповіді: «Генезис судово-технічної експертизи документів» (науковий 

керівник: Воробей О.В., професор кафедри криміналістичного забезпечення та 

судових експертиз ННІ № 2 НАВС, к.ю.н., доцент); 

- Ярошенко Юлія Вікторівна – курсант 303 н.г. ННІ № 2 НАВС, тема 

доповіді: «Графологічний аналіз підпису» (науковий керівник: Воробей О.В., 

професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ 

№ 2 НАВС, к.ю.н., доцент); 

- Ямковенко Олександр Юрійович – курсант 303 н.г. ННІ № 2 НАВС, тема 

доповіді: «Застосування службово-розшукових собак у виявленні вибухових 

речовин та пристроїв у зоні проведення Антитерористичної операції на сході 

України» (науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 НАВС); 

- Симак Неля Володимирівна – курсант 303 н.г. ННІ № 2 НАВС, тема 

доповіді: ««Брудна бомба» як терористична небезпека у XXI столітті» 

(науковий керівник: Приходько Ю.П., доцент кафедри криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 НАВС, к.ю.н.). 
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ІІІ. СЕКЦІЯ № 1 

ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Місце проведення:  лекційний зал № 202. 

Час проведення:      9:45-13:30. 

 

Керівник: 

- Воробей О.В., професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

Члени: 

- Садченко О.О. – професор кафедри криміналістичного забезпечення та 

судових експертиз ННІ № 2 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; 

- Удовенко Ж.В. – професор кафедри криміналістичного забезпечення та 

судових експертиз ННІ № 2 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; 

- Приходько Ю.П. – доцент кафедри криміналістичного забезпечення та 

судових  експертиз ННІ № 2 НАВС, кандидат юридичних наук; 

- Волошин О.Г. – старший викладач кафедри криміналістичного забезпечення 

та судових експертиз ННІ № 2 НАВС. 

 

Секретар секції – Бондаренко А.В. (ННІ № 2, 302 н.г.). 

 

Наукові доповіді: 

1. Особливості застосування струменевих принтерів для підробки документів. 

доповідає: здобувач Білоус Ю.А. (ННІ № 2, МСЕ) 

науковий керівник: Марчевський С.В., заступник 

директора ННІ № 2 НАВС, к.ю.н. 

2. Нові серії банкнот на полімерній основі. 

доповідає: здобувач Сергадєєв О.В. (ННІ № 2, МСЕ) 

науковий керівник: Воробей О.В., професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н., доцент. 

3. Особливості часткової підробки документів. 

 доповідає: здобувач Чабаненко Д.С. (ННІ № 2, МСЕ) 

науковий керівник: Воробей О.В., професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н., доцент. 

4. Захист від підробки українських біометричних  документів, що посвідчують 

особу. 

доповідає: здобувач Погребна А.О. (ННІ № 2, 401 н.г.) 
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- заступник директора навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат 

юридичних наук, доцент, підполковник поліції Білозьоров Євген 

Вікторович; 

- старший науковий співробітник відділення забезпечення навчального 

процесу навчально-наукового інституту № 2 НАВС, кандидат юридичних 

наук, капітан поліції Єфіменко Ігор Миколайович; 

- голова наукового товариства навчально-наукового інституту № 2 НАВС, 

курсант 302 навчальної групи, рядовий поліції Бондаренко Аліна 

Валентинівна. 
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15. Experience of Сombating Corruption in Singapore. 

доповідає: здобувач Марченко О.М. (ННІ № 2, 201 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.п.н., доцент. 

16. Organized Сrime: Illegal Drug Trafficking. 

доповідає: здобувач Мощанська Р.Р. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

17. Еxperience of Foreign Law Enforcement Bodies in Combating Crime. 

доповідає: здобувач Огульков В.О.(ННІ № 2, 214 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

18. Aircraft Hijacking. 

доповідає: здобувач Ополонська І.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

19. Cyber Police and Cybercrime Situation in Ukraine and Abroad. 

доповідає: здобувач  Радич Д.С. (ННІ № 2, 214 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

20. The US Experience in Tracing Underage Children. 

доповідає: здобувач  Романюк А.М. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

21. Corruption as a Modern Phenomenon. 

доповідає: здобувач  Симак Н.В. (ННІ № 2, 303 н.г.) 

науковий керівник: Зубенко В.О., викладач кафедри 

іноземних мов. 

22. Fighting Terror in Israel: Problems and Solutions. 

доповідає: здобувач  Толочко О.О. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.юп.н., доцент. 

23. International Cooperation in Fighting Crime. 

доповідає: здобувач  Чабан К.Є. (ННІ № 2, 202 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.п.н., доцент. 

24. La lutte contre la traite des êtres humains en France. 

доповідає: здобувач  Щиглюк В.В. (ННІ № 2, 303 н.г.) 

науковий керівник: Шемякіна Н.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент 
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науковий керівник: Воробей О.В., професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н., доцент. 

5. Сучасні матеріали, що використовуються для захисту від підробки   

документів. 

доповідає: здобувач Печерський А.О. (ННІ № 2, 

404 н.г.) 

науковий керівник: Воробей О.В., професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н., доцент. 

6. Правові та моральні аспекти впровадження дозволу на вільний обіг зброї в 

Україні. 

доповідає: здобувач Чухрій А.В. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Приходько Ю.П.,  доцент кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н. 

7. Характеристика видів трасологічних слідів та механізму їх утворення. 

доповідає: здобувач Толочко О.О. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Приходько Ю.П., доцент кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н. 

8. Холодна  зброя, як об’єкт криміналістичного дослідження. 

доповідає: здобувач Радич Д.С. (ННІ № 2, 214 н.г.) 

науковий керівник: Приходько Ю.П., доцент кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н. 

9. Диверсія чи терористичний акт. 

доповідає: здобувач Мітін П.В. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Приходько Ю.П., доцент кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н. 

10. Криміналістична характеристика зброї з пристроями для безшумного 

ведення вогню. 

доповідає: здобувач Левченко В.В. (ННІ № 2, 201 н.г.) 

науковий керівник: Приходько Ю.П., доцент кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових  експертиз, 

к.ю.н. 

11. Сліди людини у структурі події злочину. 

доповідає: здобувач Кузьміна А.Є. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Приходько Ю.П.,  доцент кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових  експертиз, 

к.ю.н. 
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12. Тероризм, як основна трагедія людства. 

доповідає: здобувач Копин В.М. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Приходько Ю.П., доцент кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз, 

к.ю.н. 

13. Правові  основи  міжнародного  співробітництва у галузі судово-експертної 

діяльності. 

доповідає: здобувач Бондаренко А.В. (ННІ № 2, 302 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

14. Щодо застосування комп’ютерних технологій для фіксації кримінально 

значущої інформації. 

доповідає: здобувач Данченко М.І. (ННІ № 2, МСЕ) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

15. Захист інтелектуальної власності в Україні. 

доповідає: здобувач Данченко М.І. (ННІ № 2, МСЕ) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

16. Вибухові пристрої, як знаряддя  скоєння терористичного акту: 

криміналістичний аспект. 

доповідає: здобувач Бобровник І.С. (ННІ № 2, 302 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

17. Загальна характеристика корупції та діяльності по її ліквідації. 

доповідає: здобувач Поліщук В.В. (ННІ № 2, 303 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз 

18. Комп’ютерні злочини, їх види та характеристика. 

доповідає: здобувач Поліщук В.В. (ННІ № 2, 303 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз 
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5. The Swedish Model of Combating  Prostitution. 

доповідає: здобувач Гордієнко М.С. (ННІ № 2, 213 н.г.) 

науковий керівник: Ченківська Н.В., викладач кафедри 

іноземних мов. 

6. Kidnapping as a Social Problem. 

доповідає: здобувач Дядук К.В. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Ченківська Н.В, викладач кафедри 

іноземних мов. 

7. The Problem of International Arms Trade in Ukraine. 

доповідає: здобувач Душинський В.Р. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.п.н., доцент. 

8. Terrorism and Counter-Terrorism in the World. 

доповідає: здобувач Жигадло М.В. (ННІ № 2, 213 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

9. Using Paper Fingerprints in the Fight against Forgery. 

доповідає: здобувач Загурська Д.А. (ННІ № 2, 303 н.г.) 

науковий керівник: Зубенко В.О., викладач кафедри 

іноземних мов. 

10. Activity of the Municipal Police in Germany. 

доповідає: здобувач Заставецька С.І. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.п.н., доцент. 

11. The Fight against Cybercrime in Finland. 

доповідає: здобувач Ковальчук А.О. (ННІ № 2, 304 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.п.н., доцент. 

12. Australian Police Prevent and Counteract Illicit Drugs Use. 

доповідає: здобувач Копин В.М. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.п.н., доцент. 

13. Turkey Combating аgainst Drug Trafficking. 

доповідає: здобувач Копитько В.Ю. (ННІ № 2, 302 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

14. Foreign Anti-Corruption Experience. 

доповідає: здобувач Коцюруба Р.М.(ННІ № 2, 302 н.г.) 

науковий керівник: Зубенко В.О., викладач кафедри 

іноземних мов. 
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VI. СЕКЦІЯ № 4 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

«COUNTERACTING CRIME: INTERNATIONAL EXPERIENCE» 

(ПРОТИДІЯ ЗДОЧИННОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) 

 

Місце проведення:  лекційний зал № 237 

Час проведення:      9:45-13:30 

 

Керівник: 

- Ковальова Т.О., професор кафедри іноземних мов, кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Члени: 

- Василенко О.В., професор кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних 

наук, доцент, старший науковий співробітник; 

- Шемякіна Н.В., професор кафедри іноземних мов, кандидат філологічних 

наук, доцент; 

- Ченківська Н.В., викладач кафедри іноземних мов; 

- Зубенко В.О., викладач кафедри іноземних мов. 

 

Секретар секції – Копитько В.Ю. (ННІ № 2, 302 н.г.) 

 

Наукові доповіді: 
1. Combating kidnapping and human trafficking in the countries of the Asia-Pacific 

region. 

доповідає: здобувач Баран Н.В. (ННІ № 2, 202 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

2. Human Trafficking in India. 

доповідає: здобувач Барінова І. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

3. The United States War on Drugs. 

доповідає: здобувач Бондаренко А.В. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Ковальова Т.О., професор кафедри 

іноземних мов, к.ф.н., доцент. 

4. The COPS Office as a Police Communication Tool in the USA. 

доповідає: здобувач Гасяк А.С. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Василенко О.В., професор кафедри 

іноземних мов, к.п.н., доцент. 
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19. Кров як джерело слідів запаху людини. 

доповідає: здобувач Толочко О.О. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

20. Сліди пам’яті людини. 

доповідає: здобувач Романюк А.М. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

 науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

21. Дактилоскопічний облік через непорушення прав людини. 

доповідає: здобувач Чабан К.Є. (ННІ № 2, 202 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

22. Історичні аспекти вибухових пристроїв. 

доповідає: здобувач Савченко А.В. (ННІ № 2, 304 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

23. Процесуальні та тактичні підстави залучення спеціаліста до огляду місця 

події. 

доповідає: здобувач Лакуста І.І. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

24. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів проти довкілля. 

доповідає: здобувач Кац Д.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач  

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 

25. Перспективи розвитку технічних засобів криміналістичних досліджень, 

проблеми їх автоматизації. 

доповідає: здобувач Яремчук О.С. (ННІ № 2, 303 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач 

кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз. 
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26. Реалізація біометричних систем ідентифікації особи на пропускних 

пунктах в умовах АТО. 

доповідає: здобувач Толочко О.О. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Волошин О.Г., старший викладач  

кафедри криміналістичного забезпечення та судових. 
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24. Влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

доповідає: здобувач Піддубна Д.Е. (ННІ № 2, 304 н.г.) 

науковий керівник: Полішко Н.Л., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

25. Деякі проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні в 

умовах інтеграції. 

доповідає: здобувач Симак Н.В. (ННІ № 2, 303 н.г.) 

науковий керівник: Полішко Н.Л., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

26. Сімейно-правові договори та їх роль у врегулюванні сімейних спорів. 

доповідає: здобувач Грантовський В.О. (ННІ № 2, 

214 н.г.) 

науковий керівник: Калінюк А.Л., старший викладач  

кафедри цивільного права і процесу. 

27. Правове регулювання трансплонтації органів в Україні. 

доповідає: здобувач Житарюк М.С. (ННІ № 2, 213 н.г.) 

науковий керівник: Калінюк А.Л., старший викладач 

кафедри цивільного права і процесу. 

28. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин. 

доповідає: здобувач Островська А.В. (ННІ № 2, 213 н.г.) 

науковий керівник: Калінюк А.Л., старший викладач 

кафедри цивільного права і процесу. 

29. Особливості захисту спадкових прав в судовому та нотаріальному 

порядку. 

доповідає: здобувач Жигадло М.П. (ННІ № 2, 214 н.г.) 

науковий керівник: Калінюк А.Л., старший викладач  

кафедри цивільного права і процесу 

30. Цивільно-правовий захист житлових прав фізичних осіб. 

доповідає: здобувач Баб’юк О.М. (ННІ № 2, 214 н.г.) 

науковий керівник: Калінюк А.Л., старший викладач  

кафедри цивільного права і процесу. 

31. Охорона та захист прав пацієнта. 

доповідає: здобувач Мартинова М.В. (ННІ № 2, 

214 н.г.) 

науковий керівник: Калінюк А.Л., старший викладач  

кафедри цивільного права і процесу. 

32. Принцип верховенства права як основа судової процедури. 

доповідає: здобувач Шумська Є.Є.(ННІ № 2, 214 н.г.) 

науковий керівник: Калінюк А.Л., старший викладач 

кафедри цивільного права і процесу. 
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14. Щодо деяких проблем виконання договору довічного утримання (догляду). 

доповідає: здобувач Ополонська І.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Шаповал Л.І., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

15. Правова природа договору зберігання. 

доповідає: здобувач Загоруйко Ю.В. (ННІ № 2, 201 н.г.) 

науковий керівник: Шаповал Л.І., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

16. Договір дарування з обов'язком обдаровуваного на користь третьої особи. 

доповідає: здобувач Чабан К.Є. (ННІ № 2, 202 н.г.) 

науковий керівник: Шаповал Л.І., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

17. Загальні засади правової охорони особистого життя фізичної особи. 

доповідає: здобувач Ковальчук А.О. (ННІ № 2, 201 н.г.) 

науковий керівник: Шаповал Л.І., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

18. Прогул, як підстава розірвання трудового договору. 

доповідає: здобувач Бондаренко А.В. (ННІ № 2, 302 н.г.) 

науковий керівник: Полішко Н.Л., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

19. Догорів дарування. 

доповідає: здобувач Заставецька С.І. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Полішко Н.Л., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

20. Порівняльна характеристика договору довічного утримання та 

спадкового договору. 

доповідає: здобувач Копин В.М. (ННІ № 2, 301 н.г.) 

науковий керівник: Полішко Н.Л., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

21. Використання відео- та звукозапису під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

доповідає: здобувач Лопатюк О.П. (ННІ № 2, 304 н.г.) 

науковий керівник: Полішко Н.Л., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

22. Трудові спори – як спосіб вирішення конфліктів у трудових відносинах. 

доповідає: здобувач Лопатюк О.П. (ННІ № 2, 304 н.г.) 

науковий керівник: Полішко Н.Л., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н. 

 

 

 

 

 

17 

 

IV. СЕКЦІЯ № 2 

ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Місце проведення:  лекційний зал № 206 

Час проведення:      9:45-13:30 

 

Керівник: 

- Кондратьєв І.М., доцент кафедри філософії права та юридичної логіки, 

кандидат філософських наук. 

 

Члени: 

- Симон Ю.С., професор кафедри філософії права та юридичної логіки, 

кандидат філософських наук, доцент; 

- Стус В.І., старший викладач кафедри філософії права та юридичної логіки; 

- Харченко Н.П., старший викладач кафедри теорії держави та права, 

кандидат юридичних наук; 

- Тихомиров Д.О., доцент кафедри теорії держави та права, кандидат 

юридичних наук; 

- Анатольєва О.І., доцент кафедри історії держави та права, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

 

Секретар секції – Кузьміна А.Є. (ННІ №  2 , 204 н.г.) 

 

Наукові доповіді: 
1. Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського 

суспільства. 

доповідає: здобувач Левченко А.І. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

2. Основні критерії, принципи та ознаки  демократичної організації 

суспільних процесів. 

доповідає: здобувач Луценко В.А. ( ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

3. Особливості використання індивідуальних і загальних політичних 

технологій. 

доповідає: здобувач Кичила А.С. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 
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4. Політична модернізація: зміни і основні характеристики модернізаційного 

процесу в Україні. 

доповідає: здобувач Павлова А.В. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

5. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. 

доповідає: здобувач Вдовиченко А.О. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

6. Діалектика взаємовпливу політики і моралі. 

доповідає: здобувач Соколик І.М. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

7. ЗМІ як «четверта влада». 

доповідає: здобувач Здибель К.В. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

8. Взаємодія релігії та політики. 

доповідає: здобувач Кобилинський В.М. (ННІ № 2, 

101 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

9. Природа, компетенції і класифікація політичного лідерства. 

доповідає: здобувач Кононенко Л.А. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

10. Ідейно-теоретичне осмислення і практичне становлення громадянського     

суспільства. 

доповідає: здобувач Ратошнюк А.О. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

11. Людиномірність політики і напрямки політичної особи. 

доповідає: здобувач Клименко А.О. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

12. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій. 

доповідає: здобувач Єфремова Г.С. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 
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5. Потерпілий від злочину. 

доповідає: здобувач Кац Д.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д., доцент кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

6. Щодо обмеженої осудності в кримінальному праві України. 

доповідає: здобувач Ополонська І.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д.  доцент кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

7. Жінка як суб’єкт злочину. 

доповідає: здобувач Романюк А.М. (ННІ №2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д., доцент кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

8. Особливості поняття та мети покарання в Україні. 

доповідає: здобувач Толочко О.О. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д., доцент кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

9. Поняття та значення складу злочину. 

доповідає: здобувач Мощанська Р.Р. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д., доцент  кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

10. Зняття та погашення судимості за КК України. 

доповідає: здобувач Співачук Т.О. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д., доцент кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

11. Виконання наказу чи розпорядження як обставина, що включає 

злочинність діяння. 

доповідає: здобувач Підбережний В.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д., доцент кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

12. Поняття, види та історія розвитку евтаназії. 

доповідає: здобувач Мощанська Р.Р. (ННІ № 2, 203 н.г.) 

науковий керівник: Шаповал Л.І., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н., доцент. 

13. Про підстави припинення договору довічного уримання (догляду). 

доповідає: здобувач Ополонська І.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Шаповал Л.І., доцент кафедри 

цивільного права і процесу, к.ю.н., доцент 
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V. СЕКЦІЯ №3 

ГАЛУЗЕВО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Місце проведення: лекційний зал № 204 

Час проведення:     9:45-13:30 

 

Керівник: 

- Микитчик О.В., професор кафедри кримінального права, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

 

Члени: 

- Чабанюк В.Д., доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних 

наук, доцент; 

- Полішко Н.Л., доцент кафедри цивільного права і процесу, кандидат 

юридичних наук; 

- Шаповал Л.І., доцент кафедри цивільного права і процесу, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

- Калінюк А.Л., старший викладач  кафедри цивільного права і процесу; 

- Славна О.В., доцент кафедри конституційного права та прав людини, 

кандидат юридичних наук. 

 

Секретар секції – Кац Д.Р. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

 

Наукові доповіді: 
1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 

доповідає: здобувач Загоруйко Ю.В. (ННІ № 2, 201 н.г.) 

науковий керівник: Микитчик О.В., професор кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

2. Поняття і значення складу злочину. 

доповідає: здобувач Марченко О.М.  (ННІ № 2, 201 н.г.) 

науковий керівник: Микитчик О.В., професор  кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

3. Погашення та знання судимості за КК України. 

доповідає: здобувач Ковальчук А.О.  (ННІ № 2, 201 н.г.) 

науковий керівник: Микитчик О.В., професор кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 

4. Кримінальне право як галузь права. 

доповідає: здобувач Кузьміна А.Є. (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Чабанюк В.Д., доцент кафедри 

кримінального права, к.ю.н., доцент. 
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13. Легітимність і принцип поділу влади. 

доповідає: здобувач Тимошенко С.В. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Кондратьєв І.М., доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н. 

14. Характеристика основних сучасних концепцій держави. 

доповідає: здобувач Кузьміна А.Є.  (ННІ № 2, 204 н.г.) 

науковий керівник: Харченко Н.П., старший викладач 

кафедри теорії держави та права, к.ю.н. 

15. Сучасний підхід до формаційної типології держав. 

доповідає: здобувач Терещенко В.В, (ННІ № 2, 

101 н.г. СЕ) 

науковий керівник: Тихомиров Д.О., доцент кафедри 

теорії держави та прав, к.ю.н. 

16. Філософія буття. 

доповідає: здобувач Васильцова А.Ю. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

17. Філософсько-методологічний зміст поняття «стратегія життя». 

доповідає: здобувач Кінаш К.В. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

18. Філософсько-правові аспекти злочинності. 

доповідає: здобувач Клименко А.О. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

19. Філософська теорія пізнання як основа наукової картини світу. 

доповідає: здобувач Кононенко Л.А. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

20. Діалектика війни і миру у філософії права Гегеля. 

доповідає: здобувач Луценко В.А. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

21. Філософія і медицина. 

доповідає: здобувач  Ратошнюк А.О.  (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С.,  професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент 

22. Філософія особистості. 

доповідає: здобувач  Савощенко С.Д. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С.,  професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент 
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23. Філософське осмислення людини. 

доповідає: здобувач Соколик І.М. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

24. Філософія справедливості. 

доповідає: здобувач Павлова А.В. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С.,  професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

25. Аборт як морально-етична та філософська проблема. 

доповідає: здобувач Кобилинський В.М. (ННІ № 2, 

101 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С.,  професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

26. Концепції любові в західній філософії. 

доповідає: здобувач Ткач А.Р. (ННІ № 2,  н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

27. Філософія політики в системі наук. 

доповідає: здобувач Ткаченко А.Д. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

28. Філософія злочину та покарання. 

доповідає: здобувач Фастівець А.О. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

29. Філософське осмислення людини. 

доповідає: здобувач Устінова І.С. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

30. Концептуалізація ірраціоналізму у «Філософії життя». 

доповідає: здобувач Шпіка Д.В. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент 

31. Філософія атеїзму як вияв вільнодумства. 

доповідає: здобувач Товстопят Я.Ю. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

32. Філософія дружби в системі духовних цінностей особистості. 

доповідає: здобувач Шафаренко А.А. (ННІ № 2, 102 н.г.) 

науковий керівник: Симон Ю.С., професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки, к.ф.н., доцент. 

 

 

13 

33. Філософські погляди Лесі Українки. 

доповідає: здобувач Качка Т.І. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

34. Толерантність як принцип професійної етики поліцейського. 

доповідає: здобувач Лук’яненко А.С. (ННІ № 2, 

101 н.г. CЕ) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

35. Філософія влади. 

доповідає: здобувач Євченко В.О. (ННІ № 2, 101 н.г. CЕ) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

36. Проблеми тілесності людини. 

доповідає: здобувач Шокур М.А. (ННІ № 2, 101 CЕ н.г.) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

37. Філософія віртуальності. 

доповідає: здобувач Івчук Ю.В. (ННІ № 2, 101 СЕ н.г.) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

38. Філософія техніки: історія та перспектива. 

доповідає: здобувач Клементьєва М.В. (ННІ № 2, 

101 СЕ н.г.) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

39. Покликання університету і філософський пошук. 

доповідає: здобувач Флєрко О.А. (ННІ № 2, 101 н.г.) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

40. До сучасного переосмислення місії університету. 

доповідає: здобувач Шереметьєва А.М. (ННІ № 2, 

101 СЕ н.г.) 

науковий керівник: Стус В.І., старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки. 

41. Великий терор 1937-1938 р.р. 

доповідає: здобувач Кобилинський В.М. (ННІ № 2, 

101 н.г.) 

науковий керівник: Анатольєва О.І., доцент кафедри 

історія держави та права, к.ю.н., доцент 

 

 

 

14 


