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ПОРЯД ОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
15 ТРАВНЯ 2015 РОКУ 

 
Реєстрація учасників конференції 
 

09.00 – 10.00 

Фотографування осіб перемінного складу,  
нагороджених особистою фотокарткою біля 
розгорнутого прапора НАВС для занесення до 
«Галереї наукової молоді НАВС 2015 року» 
 

09.00 – 10.00 

Відкриття конференції 10.00 – 12.00 
ректор Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор 
 

Чернєй  
Володимир 
Васильович  
 

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

Гусарєв  
Станіслав 
Дмитрович 
 

проректор Національної академії внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор 
 

Чернявський  
Сергій 
Сергійович 
 

  
Вітальні слова:  
голова Союзу юристів України 
 

Євдокимов  
Валерій 
Олександрович 
 

заступник голови Союзу юристів України Коваль 
Катерина  
Петрівна 
 

професор кафедри філософії права та юридичної 
логіки Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор, академік 
Національної академії правових наук України, 
член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України; 
 

 
 
 
Костицький  
Михайло 
Васильович  
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директор Інституту державної служби та 
місцевого самоврядування, завідувач кафедри 
політичної аналітики та прогнозування 
Національної академії державного управління при 
Президентові України, президент Спілки 
орендарів і підприємців, доктор політичних наук, 
професор заслужений діяч науки і техніки 
України, заслужений економіст України 
 

 
 
 
 
 
Телешун 
Сергій 
Олександрович  

Перший заступник начальника Головного слідчого 
управління МВС України  

Вакуленко 
Олександр 
Федорович  
 

професор кафедри конституційного та 
міжнародного права Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент Національної 
академії правових наук України 
 

 
 
Колодій 
Анатолій 
Миколайович  

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

Колб 
Олександр 
Григорович   

провідний науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи Національної 
академії внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист України 
 

 
Джужа 
Олександр 
Миколайович  

начальник кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений діяч 
науки та техніки України 
 

 
Удалова  
Лариса  
Давидівна 

провідний науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи Національної 
академії внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, старший науковий співробітник  
 

 
Орлов  
Юрій  
Юрійович   

начальник кафедри філософії права та юридичної 
логіки Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 
 

Кравець 
Віталій 
Михайлович 
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випускник навчально-наукового інституту права 
та психології, переможець Всеукраїнського 
конкурсу «Юрист року 2013» у номінації 
«Студент–юрист» 

Бреус  
Сергій 
Михайлович  

 
 

Виступи й обговорення наукових доповідей 
переможців І (відбіркового) туру конкурсу 
наукових робіт курсантів, слухачів і студентів 
вищих навчальних закладів МВС у 2015 році та 
переможців секцій конкурсу наукових робіт 
курсантів, слухачів і студентів Національної 
академії внутрішніх справ 2015 року 
 

12.00 – 13.30 
 

Оголошення наказу про заохочення до Дня науки 
 

13.30 – 13.55 

Закриття конференції  13.55 – 14.00 
Регламент роботи конференції 

Виступи на пленарному засіданні до 7 хв 
Наукові доповіді до 5 хв 
Повідомлення, обговорення, пропозиції  до 3 хв 
Робоча мова конференції: українська  
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СКЛАД ПРЕЗИДІЇ: 

 

Чернєй  

Володимир 

Васильович  

 

- ректор Національної академії внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор; 

 

Гусарєв  

Станіслав 

Дмитрович 

 

- перший проректор Національної академії 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

професор; 

Чернявський  

Сергій 

Сергійович 

 

- проректор Національної академії внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор; 

Євдокимов  

Валерій 

Олександрович 

 

- голова Союзу юристів України; 

 

Костицький  

Михайло 

Васильович  

 

- професор кафедри філософії права та 

юридичної логіки Національної академії 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії 

правових наук України, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук 

України; 

 

Телешун 

Сергій 

Олександрович  

- директор Інституту державної служби та 

місцевого самоврядування, завідувач кафедри 

політичної аналітики та прогнозування 

Національної академії державного управління 

при Президентові України, президент Спілки 

орендарів і підприємців, доктор політичних 

наук, професор заслужений діяч науки і 

техніки України, заслужений економіст 

України; 
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Вакуленко 

Олександр 

Федорович  

 

- перший заступник начальника Головного 

слідчого управління МВС України; 

Колодій 

Анатолій 

Миколайович  

- професор кафедри конституційного та 

міжнародного права Національної академії 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

професор, член-кореспондент Національної 

академії правових наук України; 

 

Колб 

Олександр 

Григорович   

- директор навчально-наукового інституту 

права та психології Національної академії 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

професор; 

 

Джужа 

Олександр 

Миколайович  

- провідний науковий співробітник відділу 

організації науково-дослідної роботи 

Національної академії внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України; 

 

Удалова  

Лариса  

Давидівна 

- начальник кафедри кримінального процесу 

Національної академії внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки та техніки України; 

 

Коваль 

Катерина  

Петрівна 

 

- заступник голови Союзу юристів України; 

Орлов  

Юрій  

Юрійович   

- провідний науковий співробітник відділу 

організації науково-дослідної роботи 

Національної академії внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник; 
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Кравець 

Віталій 

Михайлович 

- начальник кафедри філософії права та 

юридичної логіки Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент; 

 

Бреус  

Сергій 

Михайлович  

- випускник навчально-наукового інституту 

права та психології, переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Юрист року 

2013» у номінації «Студент–юрист». 
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ДОПОВІДІ  

на загальноакадемічній підсумковій  

науково-теоретичній конференції слухачів, курсантів і студентів  

на тему: «Актуальні правові питання сьогодення в умовах 

євроінтеграції України», присвяченої Дню науки  

 
Місце проведення: ауд. 246 
Час проведення: 12.25 – 13.25 
 

1. Політична культура працівника органів внутрішніх справ 
Доповідач:  
 
 
 
 
Науковий 
керівник: 

Синоверський Андрій Іванович, 
курсант 2-го курсу навчально-наукового інституту 
підготовки фахівців для підрозділів слідства та 
кримінальної міліції НАВС 
 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри філософії 
права та юридичної логіки НАВС Шевчук Р.М. 

 

2. Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом 
Доповідач:  
 
 
 
Науковий 
керівник: 

Іов Андрій Федорович, 
курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для 
спеціальних підрозділів НАВС 
 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загально-правової та гуманітарної підготовки 
факультету підготовки фахівці для спеціальних 
підрозділів НАВС Кобринський В.Ю. 

 

3. Знання державної мови як необхідна умова набуття 

громадянства: український та зарубіжний досвід 
Доповідач:  
 
 
 
Науковий 
керівник: 

Панченко Богдан Сергійович,  
студент 2-го курсу навчально-наукового інституту 
права та психології НАВС 
 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
навчально-наукового інституту права та психології 
НАВС Янковська Г.В. 
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4. Антикорупційна діяльність – зарубіжний досвід боротьби 

Доповідач:  

 

 

 

 

Науковий 

керівник: 

Тютюнник Ростислав Сергійович, 

курсант 2-го курсу навчально-наукового інституту 

підготовки фахівців для експертно-криміналістичних 

підрозділів НАВС 

 

кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем 

експертно-криміналістичного забезпечення діяльності 

ОВС навчально-наукового інституту підготовки 

фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів 

НАВС Сокиран М.Ф. 

 

5. Правовий статус адвоката при наданні правової допомоги 

свідку у кримінально провадженні 

Доповідач:  

 

 

 

 

Науковий 

керівник: 

Скакун Ірина Володимирівна,  

курсант 3-го курсу навчально-наукового інституту 

підготовки фахівців для підрозділів слідства та 

кримінальної міліції НАВС 

 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник 

начальника навчально-наукового інституту підготовки 

фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів з 

навчально-методичної та наукової роботи НАВС 

Зарубей В.В. 

 

6. Кримінально-правова характеристика порушення законів та 

звичаїв війни  

Доповідач:  

 

 

 

Науковий 

керівник: 

Торяник Андрій Сергійович , 

курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для 

спеціальних підрозділів НАВС 

 

кандидат юридичних наук, заступник начальника 

кафедри загальноправової та гуманітарної підготовки 

факультету підготовки фахівців для спеціальних 

підрозділів НАВС Романенко О.В. 
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7. Психологічна корекція агресивної поведінки засуджених  
Доповідач:  
 
 
 
Науковий 
керівник: 

Сіленко Аліна Володимирівна  
курсант 2-го курсу Інституту кримінально-виконавчої 
служби 
 
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
пенітенціарної педагогіки та психології Інституту 
кримінально-виконавчої служби Сова М.О. 
 

8. Ведення господарської діяльності в зоні АТО: проблемно-
правові аспекти   
Доповідач:  
 
 
 
Науковий 
керівник: 

Воробей Віта Миколаївна,  
студент 4-го курсу навчально-наукового інституту 
права та психології НАВС 
 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
господарсько-правових дисциплін навчально-
наукового інституту права та психології НАВС 
Нескороджена Л.Л. 
 

9. Правові основи регулювання державного кредиту  
Доповідач:  
 
 
 
 
 
Науковий 
керівник: 

Будаква Олена Євгенівна,  
курсант 2-го курсу навчально-наукового інституту 
підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської 
безпеки, психологічної служби та Національної гвардії 
України НАВС 
 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіко-правових дисциплін НАВС Островерх Л.Л. 
 

10. Вплив радіації у нашому світі 
Доповідач:  
 
 
 
Науковий 
керівник: 

Усманова Зоряна Усманівна,  
студент 1-го курсу навчально-наукового інституту 
права та психології НАВС 
 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
фізичного виховання навчально-наукового інституту 
права та психології НАВС Півняк С.С. 
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11. Міфотворчість у діяльності фінансово-політичних груп 

впливу в Україні: теоретичні аспекти 
Доповідач:  
 
 
Науковий 
керівник: 

Телешун Ярослав Сергійович, 
студент 6-МК-1А курсу магістратури навчально-
наукового інституту заочного навчання НАВС 
 
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
держави та права НАВС Заяць Н.В. 

 

ОГОЛОШЕННЯ НАКАЗУ ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ДО ДНЯ 
НАУКИ  

Бодюл Євген Миколайович, начальник відділу організації 
науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 
 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Чернявський Серигій Сергійович, проректор Національної 
академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
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ПЕРЕМОЖЦІ І (ВІДБІРКОВОГО) ТУРУ  
КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ  

КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ І СТУДЕНТІВ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС У 2015 РОЦІ 

 
Прізвище та ініціали 

конкурсанта, ННІ, в якому 
навчається автор 

Тема конкурсної 
роботи 

П.І.Б. наукового 
керівника 

Державно-правова номінація 
Телешун  
Ярослав Сергійович 
студент 6-МК-1А курс 
магістратури навчально-
наукового інституту заочного 
навчання НАВС 
 

Міфотворчість у 
діяльності 
фінансово-

політичних груп 
впливу в Україні: 

теоретичні аспекти 

доктор 
юридичних наук, 

доцент  
Заяць Н.В. 

Кримінально-правова номінація 
Червінська  
Соф’я Олександрівна 
курсант 3-го курсу навчально-
наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства 
та кримінальної міліції НАВС 
 

Відводи у 
кримінальному 

провадженні 

доктор 
юридичних наук, 

професор, 
заслужений діяч 
науки і техніки 
Удалова Л.Д. 

Адміністративно-правова номінація 
Філозоп  
Андрій Юрійович 
курсант 2-го курсу навчально-
наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів міліції 
громадської безпеки, 
психологічної служби та 
Національної гвардії України 
 

Адміністративно-
правова 

характеристика 
політичних посад в 
системі публічної 

служби 

доктор 
юридичних наук, 

професор 
Кузьменко О.В. 

Номінація: Оперативно-розшукова та спеціальна діяльність 
правоохоронних органів 

Іващенко  
Вадим Вікторович 
курсант 3-го курсу навчально-
наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства 
та кримінальної міліції НАВС 
 

Організація і 
тактика протидії 
організованим 

злочинним 
угрупуванням у 

сфері економічних 
відносин 

кандидат 
юридичних наук, 

доцент  
Томма Р.П. 
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Цивільно-правова номінація 
Троцька  
Людмила Миколаївна 
студент 5 курсу навчально-
наукового інституту заочного 
навчання 

Відшкодування 
шкоди, завданої 

особі незаконним 
притягненням до 

кримінальної 
відповідальності у 

контексті 
реформування 

цивільного 
законодавства 

кандидат 
юридичних наук, 

старший науковий 
співробітник 
Лов’як О.О. 

Номінація: Суспільні науки 
Синоверський  
Андрій Іванович 
курсант 2-го курсу навчально-
наукового інституту підготовки 
фахівців для підрозділів слідства 
та кримінальної міліції НАВС 
 

Політична культура 
працівника органів 
внутрішніх справ 

України 

кандидат 
юридичних наук 

Шевчук Р.М. 
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ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ  

СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ НАВС У 2015 РОЦІ 

 

Прізвище та ініціали 
переможця, тема наукової 

роботи 

П.І,Б. 
наукового 
керівника 

Навчальний 
підрозділ, курс 

М
іс

ц
е 

 

Теорія держави та права, конституційне та міжнародне право  
– 17 наукових робіт  

Мороз  
Тетяна Леонідівна 
Депутатський імунітет та 
індемнітет 

Пелих Н.А. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

слідства та 
кримінальної міліції  

2 курс 

І 

Іов  
Андрій Федорович 
Міжнародне 
співробітництво в 
боротьбі з тероризмом 

Кобринський В.Ю. Факультет підготовки 
фахівців для 

спеціальних підрозділів  

2 курс 

І 

Розовик 
Ірина Валентинівна 
Конституційно-правова 
відповідальність: поняття, 
види, підстави 

Барчук Г.І. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

слідства та 
кримінальної міліції  

2 курс 

ІІ 

Панченко  
Богдан Сергійович 
Судова практика в системі 
джерел права в Україні 

Лазаренко Л.А. ННІ права та психології  

2 курс 
ІІ 

Кирилова  
Марина Олександрівна 
Європейські правові 
стандарти місцевого 
самоврядування: 
теоретичне обґрунтування 
та практика реалізації в 
Україні 

Ткач Т.П. Інститут кримінально-
виконавчої служби 

2 курс 

ІІІ 

Бакал  
Анастасія Андріївна 
Теоретичне осмислення 
проблеми прогалин у 
праві, основних шляхів та 
способів їх усунення 

Мозоль Н.І. ННІ права та психології  

1 курс 
ІІІ 
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Суспільні науки – 5 наукових робіт 

Бутко  
Олег Юрійович 
Проблеми формування 
нової еліти в Україні 

Носенко О.В. ННІ підготовки 
фахівців для експертно-

криміналістичних 
підрозділів 

2 курс 

І 

Панченко  
Богдан Сергійович 
Знання державної мови як 
необхідна умова набуття 
громадянства: український 
та зарубіжний досвід 

Янковська Г.В. ННІ права та психології  

3 курс 
ІІ 

Івашко  
Оксана Олександрівна 
Політична система 
Скандинавських країн та 
України: порівняльний 
аналіз 

Носенко О.В. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 
(центр спеціальної та 
фізичної підготовки)  

1 курс 

ІІІ 

Адміністративне право та процес, адміністративна діяльність  
– 16 наукових робіт  

Школьніков Владислав 
Ігорович 
Протокол про 
адміністративне 
правопорушення як 
обов’язків процесуальний 
документ в 
адміністративному 
провадженні 

Фещенко Л.О. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

2 курс 

І 

Синоверський  
Андрій Іванович 
Проблеми насильства в 
сім’ї 

Гусєва К.А. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

слідства та 
кримінальної міліції  

2 курс 

І 

Курінний  
Олександр Олександрович 
Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності 
ОВС при виникненні  
групових порушень 
громадського порядку та 
масових заворушень 

Куліков В.А. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

3 курс 

ІІ 
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Романець  

Іванна Богданівна 

Сучасний стан підготовки 

кадрів у вищих 

навчальних закладах МВС 

України та зарубіжних 

країн 

Грош В.І. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 

міліції громадської 

безпеки, психологічної 

служби та Національної 

гвардії України 

2 курс 

ІІ 

Чорнобривцева  

Юлія Ігорівна 

Організаційно-правові 

засади здійснення 

дозвільної системи 

органами внутрішніх 

справ України 

Горбунова О.Ю. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 

міліції громадської 

безпеки, психологічної 

служби та Національної 

гвардії України 

2 курс 

ІІІ 

Тютюнник  

Ростислав Сергійович 

Антикорупційна 

діяльність. Зарубіжний 

досвід боротьби 

Сокиран М.Ф. ННІ підготовки 

фахівців для експертно-

криміналістичних 

підрозділів 

2 курс 

ІІІ 

Оперативно-розшукова діяльність – 13 наукових робіт  

Іващенко  

Вадим Вікторович 

Організація виявлення та 

припинення фактів 

одержання неправомірної 

вигоди підрозділами ОВС 

Томма Р.П. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 

слідства та 

кримінальної міліції  

3 курс 

І 

Загороднюк  

Сергій Васильович 

Міжнародний розшук та 

екстрадиція  

Демедюк Т.С. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 

слідства та 

кримінальної міліції  

3 курс 

ІІ 

Александрувський 

Андрій Вікторович 

Протидія оперативних та 

слідчих підрозділів ОВС 

щодо злочинів, пов’язаних 

з торгівлею людьми 

 

Злагода О.В. Факультет підготовки 

фахівців для 

спеціальних 

підрозділів  

3 курс 

ІІІ 
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Кримінологія та кримінально-виконавче право  

– 4 наукові роботи 

Коваль  

Наталія Олександрівна 

Проблемні питання 

попередження жіночої 

злочинності 

Кулакова Н.В. Інститут кримінально-

виконавчої служби 

4 курс 

І 

Матвєєва  

Ольга Ігорівна 

Направлення 

неповнолітнього до 

спеціальної навчально-

виховної установи в 

системі примусових 

заходів виховного 

характеру 

Жук І.В. ННІ права та психології  

5 курс 
ІІ 

Пеньора  

Мар’яна Іванівна 

Зарубіжний досвід у 

системі виконання 

покарань щодо 

неповнолітніх 

Микитась І.М. Інститут кримінально-

виконавчої служби 

2 курс 

ІІ 

Стрюк  

Оксана Олегівна 

Використання праці 

засуджених до 

позбавлення волі в 

Україні 

Мамука О.В. Інститут кримінально-

виконавчої служби 

3 курс 

ІІІ 

Криміналістика, судова експертиза – 14 наукових робіт  

Канило  

Марина Ігорівна 

Способи захисту 

документів від підробки 

Карпенко Н.Б. ННІ підготовки 
фахівців для експертно-

криміналістичних 

підрозділів 

3 курс 

І 

Скакун  

Ірина Володимирівна 

Характеристика 

підробленого паспорта 

громадянина України 

Мировська А.В. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 

слідства та 
кримінальної міліції  

3 курс 

І 
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Ляшенко  

Ольга Миколаївна 

Криміналістична 

характеристика 

підготовчого і 

початкового етапу 

злочинів, пов’язаних з 

вибухами 

Сокиран М.Ф. ННІ підготовки 
фахівців для експертно-

криміналістичних 

підрозділів 

3 курс 

ІІ 

Охота  

Віталій Володимирович 

Кров як джерело слідів 

запаху людини 

Волошин О.Г. ННІ підготовки 

фахівців для експертно-

криміналістичних 

підрозділів3 курс 

ІІ 

Білик  

Марина Анатоліївна 

Судова експертиза 

рукописів та підписів, 

виконаних з розривом у 

часі 

Карпенко Н.Б. ННІ підготовки 

фахівців для експертно-
криміналістичних 

підрозділів 

3 курс 

ІІІ 

Осипенко  

Катерина Андріївна 

Поняття судової 

балістики, дослідження 

слідів застосування 

вогнепальної зброї та їх 

значення у процесі 

розслідування 

Курилін І.Р. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 
міліції громадської 

безпеки, психологічної 

служби та Національної 
гвардії України 

3 курс 

ІІІ 

Кримінальне право – 17 наукових робіт   

Максимова  

Альбіна Сергіївна 

Чинність закону про 

кримінальну 

відповідальність в просторі 

Кісілюк Е.М. ННІ заочного навчання  

1-КА курс 
І 

Торяник  

Андрій Сергійович 

Кримінально-правова 

характеристика 

порушення законів та 

звичаїв війни 

 

Романенко О.В. Факультет підготовки 

фахівців для 
спеціальних 

підрозділів  

2 курс 

ІІ 
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Афонькіна  
Даяна Володимирівна 
Складність кваліфікації 
злочинів з застосуванням 
сугестивних технологій 
маніпулятивного впливу 

Олійник О.С. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

слідства та 
кримінальної міліції  

3 курс 

ІІІ 

Кримінальний процес – 8 наукових робіт   

Дорожинський Олександр 
Володимирович 
Тимчасовий доступ до 
речей і документів у 
кримінальному 
провадженні 

Хабло О.Ю. ННІ заочного навчання  

1-КА курс 
І 

Шайкова  
Марія Андріївна 
Тимчасовий доступ до 
речей і документів: 
процесуальний аспект 

Шарай Л.Г. ННІ права та психології  

4 курс 
І 

Скакун  
Ірина Володимирівна 
Правовий статус адвоката 
при наданні правової 
допомоги свідку у 
кримінально провадженні 

Зарубей В.В. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

слідства та 
кримінальної міліції  

3 курс 

ІІ 

Мегега  
Марина Михайлівна 
Презумпція невинуватості 
в кримінальному процесі 

Строков І.В. ННІ права та психології  

3 курс 
ІІ 

Поліщук  
Катерина Сергіївна 
Проблемні аспекти 
прийняття слідчим 
кінцевих рішень на стадії 
досудового розслідування 

Басиста І.В. Прикарпатський 

факультет 3 курс 
ІІІ 

Древа  
Вадим Вячеславович 
Збирання (формування) 
доказів у досудовому 
кримінальному 
провадженні 
 

Бугаков О.В. Факультет підготовки 
фахівців для 
спеціальних 
підрозділів  

2 курс 

ІІІ 
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Психологічні дисципліни – 7 наукових робіт  

Кравченко  

Сергій Ігорович  

Дослідження психічних 

розладів у неповнолітніх 

засуджених 

Сова М.О. Інститут кримінально-
виконавчої служби 

2 курс 

І 

Сіленко  

Аліна Володимирівна  

Психологічна корекція 

агресивної поведінки 

засуджених 

Сова М.О. Інститут кримінально-

виконавчої служби 

2 курс 

ІІ 

Щиглюк  

Вікторія Андріївна  

Використання захисних 

механізмів залежно від 

успішності адаптації 

студентів до вищого 

навчального закладу 

Хохліна О.П. ННІ права та психології  

4-ПС курс 
ІІІ 

Цивільне право і процес – 10 наукових робіт  

Власенко  

Тетяна Іванівна 

Основні права споживача 

відповідно до Закону 

України «Про захист прав 

споживачів» та їх 

юридичні гарантії 

Мухоїд М.М. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 
міліції громадської 

безпеки, психологічної 

служби та Національної 
гвардії України 

2 курс 

І 

Лисенко  

Олександр Сергійович 

Відшкодування шкоди у 

цивільному праві 

Мухоїд М.М. ННІ підготовки 

фахівців для підрозділів 

міліції громадської 

безпеки, психологічної 

служби та Національної 
гвардії України 

2 курс 

ІІ 

Чичкаленко  

Оксана Олександрівна 

Сервітутні права в 

цивільному законодавстві 

Шаповал Л.І. ННІ підготовки 

фахівців для експертно-
криміналістичних 

підрозділів 

2 курс 

ІІ 

Шуміленко  

Сергій Миколайович 

Договір франчайзингу 

Савенок В.В. ННІ права та психології  

4 курс 
ІІІ 
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Шелестинський 
Володимир 
Анатолійович  
Розмежування понять 
«здійснення батьківських 
прав» та «виконання 
батьківських обов’язків» 
за СК України 

Лов’як С.С. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

слідства та 
кримінальної міліції  

3 курс 

ІІІ 

Господарське право і процес – 8 наукових робіт  

Воробей  
Віта Миколаївна 
Ведення господарської 
діяльності в зоні АТО: 
проблемно-правові аспекти 

Нескороджена Л.Л. ННІ права та психології  

4 курс 
І 

Давидюк  
Христина Валеріївна 
Проблемні аспекти 
діяльності господарських 
судів в Україні 

Нескороджена Л.Л. ННІ права та психології  

4 курс 
І 

Камолікова  
Марина Андріївна 
Поняття акціонерного 
товариства. Види 
акціонерних товариств 

Лебідь В.І. ННІ права та психології  

4 курс 
ІІ 

Бурхачова  
Інна Віталіївна 
Роль венчурного капіталу 
в інноваційному процесі 

Грущенко О.А. ННІ права та психології  

3 курс 
ІІІ 

Зборовська  
Наталія Олександрівна 
Правове регулювання 
діяльності господарських 
товариств 

Островерх Л.Л. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

3 курс 

ІІІ 

Вайдалович  
Олена Федорівна 
Фінансово-господарський 
контроль. Система органів 
контролю за фінансово-
господарською діяльністю 
підприємств в Україні та 
їх правове забезпечення 

Тігова Т.М. ННІ права та психології  

2 курс 
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Економіко-правові дисципліни – 12 наукових робіт  

Будаква  
Олена Євгенівна 
Правові основи 
регулювання державного 
кредиту 

Островерх Л.Л. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

2 курс 

І 

Однорог  
Ольга Сергіївна 
Використання облікових 
документів при виявленні 
і розслідуванні 
корисливих злочинів у 
банківській сфері 

Тігова Т.М. ННІ права та психології  

2 курс 
ІІ 

Негода  
Катерина Олегівна 
Цінні папери і фондовий 
ринок: аналіз сучасного 
стану функціонування та 
нагальні проблеми його 
розвитку 

Грущенко О.А. ННІ права та психології  

3 курс 
ІІІ 

Безпека життєдіяльності – 5 наукових робіт  

Новіков  
Сергій Олексійович 
Алкоголізм як соціальна 
проблема 

Радомський І.П. ННІ права та психології  

1 курс 
І 

Воробей  
Віта Миколаївна 
Проблемні питання 
охорони праці домашніх 
працівників 

Півняк С.С. ННІ права та психології  

4 курс 
ІІ 

Юсупова  
Зоряна Усманівна 
Вплив радіації у нашому 
світі 

Півняк С.С. ННІ права та психології  

1 курс 
ІІІ 

Військові науки – 8 наукових робіт   

Гаврищук  
Михайло Михайлович 
Історія виникнення та 
розвитку ручних 
осколкових гранат 

Ковтонюк Д.О. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

курс № 3 

І 
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Федоров  
Анатолій Михайлович 
Оточення як одне з 
найнебезпечніших явищ під 
час проведення бойових дій 

Дворецький 
В.П. 

ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

курс № 3 

ІІ 

Мухітов  
Марат Азатович 
Маскування під час 
спеціальних операцій 

Коба О.В. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

курс № 3 

 

Ольхов  
Володимир Володимирович 
Автомат Калашникова – 
краща зброя ХХ століття 

Приходько 
Ю.П. 

ННІ підготовки 
фахівців для експертно-

криміналістичних 
підрозділів 

3 курс 

 

Войтків  
Юрій Володимирович 
Історія створення та 
розвитку систем залпового 
вогню 

Гуртовий Д.Є. ННІ підготовки 
фахівців для підрозділів 

міліції громадської 
безпеки, психологічної 
служби та Національної 

гвардії України 

курс № 3 
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ЗВІТ 

щодо проведення у 2015 році  

І туру Конкурсу наукових еробіт курсантів, слухачів і студентів 

вищих навчальних закладів МВС України  

та конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів  

і студентів Національної академії внутрішніх справ  
 

15 травня 2015 року  м. Київ 

 

Відповідно до наказів МВС України від 19.03.2015 № 305 “Про 

оголошення у 2015 році конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів 

та студентів вищих навчальних закладів МВС” та НАВС від 03.04.2015 

№ 481 «Про проведення Конкурсу наукових робіт та 

загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції 

слухачів, курсантів і студентів, присвячених Дню науки», у 

Національній академії внутрішніх справ проведено І тур Конкурсу 

наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних 

закладів МВС та конкурс наукових робіт слухачів, курсантів і 

студентів, присвячених Дню науки.  

Відбіркові тури конкурсів проводилися в два етапи:  

І – конкурси на кращу наукову роботу на базах інститутів, факультетів 

та центру академії, ІІ – загальноакадемічний тур.  

Загалом до участі в зазначених конкурсах подано 144 наукові 

роботи за 14 тематичними напрямами, які визнано кращими за 

результатами підсумкових науково-теоретичних конференцій 

інститутів, факультету та центру академії.  

До участі в конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і 

студентів вищих навчальних закладів МВС конкурсними комісіями 

відібрано 9 кращих наукових робіт, з яких 6 – подано до участі в 

підсумковому турі конкурсу, що цього року відбудеться в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ (26-28 травня п.р.). 

Решта наукових робіт курсантів, слухачів і студентів брали участь 

у конкурсі наукових робіт слухачів, курсантів і студентів Національної 

академії внутрішніх справ. 

Після конкурсного відбору комісією визначено 67 кращих 

наукових робіт за відповідними тематичними напрямами. 

Подані роботи виконані на достатньо високому науковому рівні із 

застосуванням сучасних методів дослідження, містять наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення. Майже всі подані праці 
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завершуються ґрунтовними висновками та пропозиціями, які можуть 

бути застосовані в різних галузях юридичної науки й правозастосовної 

діяльності.  

Від молодих науковців ми очікуємо оригінальних, змістовних та 

конструктивних виступів під час роботи конференції, демонстрації 

ораторського мистецтва, здатності до наукової систематизації 

матеріалів, володіння сучасною науковою термінологією, уміння 

аргументовано відстоювати свою позицію.  

Відзначаємо дедалі досконаліше використання молодими 

науковцями сучасних інформаційних технологій, що підтверджується 

мультимедійними презентаціями, якими супроводжуються більшість 

наукових доповідей. 

Проведення в академії конкурсів наукових робіт сприяє 

підготовці  висококваліфікованих юридичних кадрів, здатних 

вирішувати найрізноманітніші інноваційні завдання . 

 

Оргкомітет конференції  

 
 


