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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу Сокуренко Валерій 

Васильович. 

Заступник голови – перший проректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ, підполковник поліції Швець Дмитро 

Володимирович. 

Секретар – старший викладач кафедри криміналістики та судової 

експертології факультету №1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, майор поліції Савчук Тетяна Іванівна. 

 

Члени оргкомітету: 

директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз 

ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України Клюєв О.М. (за 

згодою); 

директор Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України Перлін С.І. (за згодою); 

заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства 

юстиції України Сімакова-Єфремян Е.Б. (за згодою); 

декан факультету № 1 полковник поліції Музичук О.М.; 

декан факультету № 6 Синєгубов О.В.; 

начальник відділу організації наукової роботи підполковник поліції 

Мірошниченко О.С.;  

начальник відділу міжнародних зв’язків підполковник поліції 

Осятинський С.О.; 

начальник інформаційно-технічного відділу підполковник поліції 

Полховський О.М.;  

начальник відділу організації служби підполковник поліції Тарасенко 

В.М.;  

начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця О.В.;  

директор загальної бібліотеки Процких Т.О.; 

начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова І.В.;  

завідувач кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 

1 полковник поліції Степанюк Р.Л.; 

завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового 

слідства факультету № 1 Юхно О.О.; 

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 

Харченко В.Б.; 

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 

Бандурка О.М.; 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 

Корж В.П.; 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 

Щербаковський М.Г. 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 

08 листопада 2017 року 

 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00. 

Пленарне засідання, підведення підсумків конференції, 

прийняття рекомендацій: 10.00 – 13.00. 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  

Харківський національний університет внутрішніх справ 

м. Харків, просп. Льва Ландау, 27 

 

 

РОБОЧІ МОВИ: 

українська, російська, англійська 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповіді – до 15 хвилин 

Виступи в рамках дискусії – до 3 хвилин 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального 

процесу 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього 

рангу, доктор юридичних наук, доцент 

 

ДОПОВІДІ 

 

Спогади про М.В. Салтевського 

БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 

Заслужений юрист України 

 

Окремі проблеми кримінально процесу в умовах його реформування 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 

Інновації в методології криміналістки 

 ЦІЛЬМАК Олена Миколаївна, професор кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Одеський державний університет внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор 

 

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів: наукові 

засади та напрями реалізації 

 ЧОРНОУС Юлія Миколаївна, професор кафедри криміналістики та 

судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор 

 

Щодо системи криміналістики у світлі сучасної наукової парадигми 

ВОЛОБУЄВ Анатолій Федотович, професор кафедри кримінально-

правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту 

МВС України, доктор юридичних наук, професор 

 

Окремі аспекти взаємодії прокурора із органом досудового 

розслідування в рамках здійснення кримінального провадження 

ОЗЕРСЬКИЙ Едуард Едуардович, прокурор Вінницької місцевої 

прокуратури Вінницької області 

 

Загальна теорія та практика застосування комплексних судових 

експертиз при розслідуванні злочинів (за матеріалами кримінального 

провадження обвинувачення генерал-майора Віктора Назарова) 
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САІНЧИН Олександр Сергійович, завідувач кафедри галузевого 

права Херсонський державний університет, доктор юридичних наук, 

професор 

 

Деякі рекомендації щодо покращення судово-експертного 

забезпечення в Україні на підставі узагальнення міжнародного досвіду  

КАРАЧЕВЦЕВ Ярослав Миколайович, помічник адвоката, м. Харків 

 

Особливості тактики огляду документів при розслідуванні 

шахрайства у сфері житлового будівництва  

ОПАНАСЕНКО Наталія Олегівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Деякі аспекти проведення експертиз при розслідуванні кримінальних 

правопорушень за ст. 149 ККУ 

СТАРОВА Тетяна Андріївна, студент Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

Природа судової експертології та її місце в системі наук 

ПИРІГ Ігор Володимирович, завідувач кафедри кримінального права 

та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, доцент 

 

Первая боевая награда (из воспоминаний Михаила Васильевича 

Салтевского)  

 ОДЕРИЙ Алексей Владимирович, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин и судебных экспертиз Донецкого юридического 

института МВД Украины, доктор юридических наук, доцент 

 

Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які 

залучаються під час досудового розслідування  

АБЛАМСЬКИЙ Сергій Євгенович, доцент кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Типова особа злочинця, яка вчиняє побої і мордування 

АКУЛІНІНА Альбіна Романівна, здобувач наукового ступеня доктора 

філософії  кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз 

ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ 

 

Про вдосконалення навчальної програми підготовки слідчих і 

профорієнтаційної роботи у вищих навчальних закладах МВС України 

АЛЕКСЕНКО Марина Володимирівна, курсант групи Ф-1-407 

факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ 
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 Методика та специфіка огляду місця скоєння дорожньо-

транспортної пригоди 

 АНДРІЄВСЬКА Людмила Олексіївна, викладач Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  

 АВРАМЕНКО Олександр Юрійович, слідчий Дніпровського відділу 

поліції Головного управління національної поліції України в 

Дніпропетровській області 

 

Використання спеціальних знань під час розслідування незаконного 

обігу зброї  

АНДРЄЄВ Денис Вікторович, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ  

 

Технічна інновація - «БПЛА» в діяльності Національної поліції 

України 

БАКУТІН Євген Іванович, здобувач Національної академії 

внутрішніх справ, викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Навчально-наукового інституту №3 Національної академії внутрішніх справ 

 

Паспорт громадянина України, що містить безконтактний 

електронний носій із біометричними даними, як елемент паспортної 

системи України 

БЕЗСОННА Тетяна Федорівна, старший викладач кафедри 

криміналістики та судової експертології Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Проблеми правової регламентації використання інформаційних 

технологій під час застосування режиму відеоконференції у 

кримінальному судочинстві 

БЄЖАНОВА Анна Володимирівна, адвокат, викладач першої 

категорії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму 

 

Щодо запровадження новітніх технології в кримінальному 

судочинстві 

БІДНЯК Ганна Сергіївна, старший викладач кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

Щодо питання організації початкового етапу провадження 

досудового розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного 

душевного хвилювання 

БЛАГУТА Роман Ігоревич, професор кафедри кримінального процесу 

Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент 
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Допит підозрюваного як засіб отримання доказів у досудовому 

розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди суддями 

БОБРОВНИК Олександр Вікторович, кандидат юридичних наук, 

суддя Солом’янського суду м. Києва 

 

 Типові слідчі ситуації при розслідуванні торгівлі людьми 

 БОТНАРЕНКО Ірина Анатоліївна, старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем кримінальної поліції навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук 

 

Видеоспектральный компаратор «Регула 4307» для экспертных 

исследований защищенных документов. Новые возможности 

БОЧАРОВА Ольга Станиславовна, член-корреспондент 

Международного научно-общественного объединения «Международная 

академия информационных технологий», ведущий специалист-эксперт ООО 

«Регула», доцент кафедры правовых дисциплин Российского 

государственного социального университета (Минск, Республика Беларусь), 

кандидат юридических наук 

 

Організація і тактика вивчення особистості підозрюваного при 

розслідуванні злочинів 

БУРБЕЛО Богдан Анатолійович, викладач кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 ХНУВС 

 

Криміналістика як юридична наука: за працями М. В. Салтевського  

ВАЩУК Олеся Петрівна, доцент кафедри криміналістики 

Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат 

юридичних наук 

 

Особливості розслідування крадіжок, вчинених злочинними групами  

ВИСОТЕНКО Юлія Вікторівна, ад’юнкт докторантури та аспірантури 

Національної академії внутрішніх справ 

МИРОВСЬКА Анна Всеволодівна, професор кафедри криміналістики 

та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Криміналістична класифікація злочинів пов’язаних із торгівлею 

людьми  

ВІТВІЦЬКИЙ Анатолій Олександрович, курсант 4-го курсу 

факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Криміналістичне значення поняття промислової продукції та 

безпеки її використання для розслідування злочинів, передбачених ст. 275 

КК України 
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ВОЙТОВИЧ Ярослав Вячеславович, аспірант наукової лабораторії з 

проблем досудового розслідування НАВС 

 

Деякі аспекти ролі захисника в кримінальному процесі 

ВОЛКОВА Валерія Валеріївна, курсант 4 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні 

судово-почеркознавчих експертиз 

ВОРОБЙОВА Наталія Вікторівна, судовий експерт Харківського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

 

Проблеми розслідування наркозлочинів 

ГЛАДКОВА Євгенія Олексіївна, старший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Проблеми процесуальної регламентації одорологічного дослідження 

ГЛІЄВИЙ Андрій Анатолійович, доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Отримання зразків для експертизи: процесуальні та 

криміналістичні аспекти 

ГЛОБЕНКО Геннадій Іванович, професор кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Деякі аспекти тлумачення та застосування ч. 6 ст. 28 КПК України 

у практиці слідчих суддів 

ГЛОВЮК Ірина Василівна, завідувач кафедри кримінального процесу 

Національного університету "Одеська юридична академія", доктор 

юридичних наук, доцент 

 

Окремі проблеми дотримання прав неповнолітніх у кримінальному 

судочинстві 

ГРЕКОВА Інна Владиславівна, слідчий слідчого відділу Сватівського 

відділу поліції Головного управління національної поліції України в 

Луганській області, кандидат юридичних наук 

 

Непрямі докази у кримінальному процесі 

ГРИНЬ Карина Русланівна, курсант 4 курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
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Деякі аспекти використання спеціальних медичних знань при 

розслідуванні посягань на життя працівників правоохоронних органів  

 ГУСЄВА Влада Олександрівна, доцент кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Особливості правового статусу неповнолітньої особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним 

законодавством України та Республіки Польща: порівняльний аналіз  

ДАНИЛЕНКО Анастасія Володимирівна, доцент кафедри 

кримінального процесу та організації досудового слідства факультету №1 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

 

Щодо проблеми оптимізації навчального курсу криміналістики 

ДАНЬШИН Максим Валерійович, заступник декана з наукової 

роботи юридичного факультету Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор 

 

Про окремі аспекти співвідношення предмету доказування у 

кримінальному процесі та криміналістики 

ДВОРЕЦЬКИЙ Олександр Сергійович, здобувач кафедри 

кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Онтологія досудового розслідування як стадії кримінального 

провадження 

ДРОЗД Валентина Георгіївна, провідний науковий співробітник 2-го 

науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії з проблем 

правового та організаційного забезпечення діяльності Державного науково-

дослідного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Окремі аспекти проведення судових економічних експертиз, 

пов’язаних з дослідженням документів фінансово-кредитних операцій 

ЄВДОКІМЕНКО Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, 

приватний судовий експерт з економічних досліджень 

 

Особливості оскарження рішень слідчого судді  про надання дозволу 

на здійснення спеціального 

 ЄМЕЛЬЯНОВ Віталій Аркадійович, прокурор Павлоградської 

місцевої прокуратури Дніпропетровської області, аспірант кафедри 

кримінального процесу та криміналістики Університету державної  

фіскальної служби України 

 



10 

Окремі питання проведення слідчого експерименту при розслідуванні 

злочинів проти громадського порядку 

ЄФІМОВ Микола Миколайович, доцент кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Судовий контроль з боку слідчого судді у кримінальному провадженні 

ЖУПАНОВА Олена Олександрівна, суддя Первомайського суду 

Харківської області, аспірант Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Проблеми використання поліграфа в Україні 

ЗАБОЛОТНА Юлія Василівна, викладач кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

 

Участь сторони захисту під час досудового розслідування як основна 

форма реалізації принципу змагальності 

ЗАХАРЧЕНКО Назар Сергійович, студент 3 курсу Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 

 

Здійснення функції захисту в судовому провадженні 

ЗАХАРЧЕНКО Оксана Валентинівна, доцент кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету №1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Про особливості предмету посягань сучасних шахрайств  

ЗАЯЦЬ Костянтин Дмитрович, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Зміна істотних умов застосування запобіжного заходу у досудовому 

розслідуванні: питання впровадження  

ЗІНЬКОВСЬКИЙ Ігор Петрович, аспірант кафедри кримінального 

процесу Національного університету "Одеська юридична академія" 

 

Деякі типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 

зобов’язань,вчинених організованими злочинними групами, та 

відповідний їм алгоритм дій 

ЗОЗУЛЯ Євгеній Вікторович, викладач кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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Поняття та ознаки способу вчинення шахрайства у сфері 

страхування майна 

ІВАСЮК Х. С., аспірант кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Процесуальний статус оперативних підрозділів у кримінальному 

процесуальному доказуванні 

ІСКЕНДЕРОВ Ельчін Фирдовси огли., доцент кафедри організації 

судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська 

юридична академія», кандидат юридичних наук 

 

Щодо визначення предмету судово-почеркознавчої діагностики 

КАРПЕНКО Наталія Брониславівна, здобувач кафедри 

криміналістичних експертиз Національної академії внутрішніх справ 

КЛИМЕНКО Ніна Іванівна, професор кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет», доктор 

юридичних наук, професор 

 

Новая доктрина структуры криминалистики и ордистки: 

инновационный подход 

КИРИЧЕНКО Александр Анатольевич, профессор кафедры 

гуманитарных наук, Николаевского национального университета имени В. А. 

Сухомлинского, доктор юридических наук  профессор  

 

Щодо обстановки злочинів, пов’язаних з використанням 

бюджетних коштів в агропромисловому комплексі 

КІКІНЧУК Василь Васильович, доцент кафедри криміналістики та 

судової експертології Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук 

 

Питання криміналістичної ідентифікації і групофікації в працях 

М.В. Салтевського 

КЛИМЕНКО Ніна Іванівна, професор кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет», доктор 

юридичних наук, професор 

 

Протидія розслідуванню злочинів проти правосуддя: структура та 

сучасні криміналістичні засоби подолання 

КНИЖЕНКО Світлана Олександрівна, доцент кафедри 

криміналістики та судової експертології факультету №1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

 Міжнародна правова допомога у кримінально-процесуальному 

доказуванні: сутність та значення 
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 КОБЗАР Олександр Федорович, завідувач кафедри кримінального 

процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, доцент 

 

Щодо підстав пред’явлення прокурором цивільного позову в 

кримінальному провадженні 

КОВАЛЕНКО Андрій Олександрович, аспірант кафедри 

кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Особливості пред’явлення для впізнання під час розслідування 

посягань на життя та здоров’я журналістів 

КОВАЛЕНКО Артем Володимирович, старший викладач кафедри 

загальноюридичних дисциплін Луганський державний університет 

внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка 

 

Актуальні питання реалізації судової реформи в Україні, з метою 

протидії винесення злочинних рішень  

КОНОНЕЦЬ Віта Петрівна, доцент кафедри адміністративного права, 

процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Новый уголовно-процессуальный институт дистанционного 

досудебного расследования и современные тенденции развития 

криминалистической тактики 
КОРЖ Валентина Павловна, профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин факультета №6 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, доктор юридических наук, профессор 

 

Обстановка вчинення злочинів у банківській сфері: нормативно-

правовий аспект 

КОРНІЄНКО Василь Володимирович, старший викладач кафедри 

криміналістики та судової експертології факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Система качества в борьбе с фальсификацией алкогольных 

напитков 

КОСМИНА Наталия Николаевна, кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник, заведующая отделом Харьковского научно-

исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины 

 

Сучасні можливості криміналістичної ідентифікації новітніх 

психоактивних речовин і наркотичних засобів 

КОТЛЯРЕНКО Лідія Теодорівна, професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз Національної академії 

внутрішніх справ, доктор біологічних наук, професор 
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ЩЕБЕЛЬСЬКА Марія Павлівна, здобувач ступеня вищої освіти 

магістра Національної академії внутрішніх справ 

 

Визначення поняття «спеціальні знання» та їх використання у 

кримінальному провадженні 

КОЧУРА Олександра Олександрівна, доцент кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Щодо визначення дефініції «оперативно-розшукова профілактика 

злочинів» 

КРЄПАКОВ Ігор Олегович, доцент кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник 

 

Розвиток криміналістики та еволюція поглядів професора М.В. 

Салтевського (на прикладі слідів пам’яті людини) 

КРИВОДІД Олександр Іванович, викладач (1997-2013р.р.) кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Предмет доказування та його значення для оперативно-розшукового 

документування й розслідування злочинів у сфері банківського 

кредитування 

КУМИЛКО Антон Сергійович, співробітник Служби безпеки України 

 

Сучасні тенденції та перспективи становлення суду присяжних в 

Україні 

КУНТІЙ Андрій Ігорович, доцент кафедри кримінального процесу 

факультету №1 інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної 

поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

ГРИНЬКО Вадим Рустамович, курсант 4-го курсу факультету №1 

інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

 

Особливості розслідування шахрайств, вчинених під приводом 

проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів  

КУРЯТА Леонід Леонідович, аспірант докторантури та аспірантури 

Національної академії внутрішніх справ 

МИРОВСЬКА Анна Всеволодівна, професор кафедри криміналістики 

та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 
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Развитие новой междисциплинарной процедуры работы с 

субъективными, объективными и смешанными источниками 

антикриминальных сведений  

ЛАНЦЕДОВА Юлия Александровна, доцент кафедры уголовного 

права и процесса юридического института Национального авиационного 

университета, кандидат юридических наук  

 

Використання інтернету, як інструменту незаконного продажу 

наркотичних засобів та сильнодіючих речовин  

ЛАПТА Сергій Павлович, професор кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент  

 

Використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів 

ЛИННИК Олена Валеріївна, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Університету ДФС України, кандидат юридичних наук 

 

Негласні слідчі (розшукові) дії у розшуковій роботі слідчого 

 ЛИСЕНКО Володимир Васильович, професор кафедри 

кримінального процесу та криміналістики Університету державної 

фіскальної служби України, д.ю.н., професор;  

 ЛИСЕНКО Олена Володимирівна, керівник комунікативного напряму 

ГО «Юридична сотня», кандидат юридичних наук 

 

Особливості організаційно-підготовчих заходів залучення 

спеціалізованих пересувних лабораторій до огляду місця події за фактами 

безвісного зникнення дітей 

ЛІТУН Олег Олегович, аспірант кафедри криміналістики, судової 

медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

Особливості розпізнавання слідчим симуляції психічних розладів під 

час допиту підозрюваного 

ЛОЗОВА Світлана Миколаївна, доцент кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук,  доцент 

 

Перспективи наукового дослідження проблем призначення та 

проведення судової автотехнічної експертизи 

ЛУБЕНЦОВ Андрій Васильович, завідувач сектору транспортно-

трасологічних досліджень та досліджень технічного стану транспортних 

засобів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. 

Засл. проф. М. С. Бокаріуса   

 

Деякі проблемні питання пред’явлення прокурором цивільного позову 

у кримінальному провадженні 
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ЛУК’ЯНЕНКО Юрій Вікторович, заступник керівника Роменської 

місцевої прокуратури Сумської області, молодший радник юстиції, кандидат 

юридичних наук 

 

Внесок професора М. В. Салтевського в розробку криміналістичної 

одорології 

ЛУК’ЯНЧИКОВ Євген Дмитрович, професор кафедри 

інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор 

 

Окремі аспекти відсутності визначення терміну «речі» у КПК 

України 

ЛУСКАТОВ Олександр Віталійович, професор кафедри кримінально-

правових дисциплін Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Процесуальний статус захисника на стадії досудового розслідування 

МАРТОВИЦЬКА Олена Василівна, доцент кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету №1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Актуальність молекулярно-генетичної експертизи на етапі 

сучасного розвитку криміналістики 

 МАТАРИКІНА Олена Володимирівна, завідувач сектору 

молекулярно-генетичних досліджень відділу біологічних досліджень 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

 

Використання інформаційних технологій при вчиненні окремих 

видів злочинів проти виборчих прав громадян 

МАТЮШКОВА Тетяна Петрівна, доцент кафедри криміналістики та 

судової експертології Харківського національного університет внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

К 100-летию профессора Михаила Васильевича Салтевского 

МЕШКОВ Владимир Михайлович, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Процесуальні аспекти отримання зразків для проведення експертизи 

у кримінальному судочинстві 

МУДРЕЦЬКА Ганна Володимирівна, доцент кафедри кримінального 

процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 
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Суперечлива практика застосування тримання під вартою в 

кримінальному провадженні 

НАЗАРОВ Віктор Володимирович, професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Академії адвокатури України, доктор юридичних 

наук, професор 

 

Кримінально-процесуальний інститут відшкодування шкоди 

потерпілому: деякі питання теорії та законодавства 

НАУМОВА Анна Олександрівна, доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету №6, Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Шахрайські схеми пов’язані з орендою житла 

НЕЖЕВЕЛО Катерина Геннадіївна, курсант 4 курсу факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЗАБОЛОТНА Юлія Василівна, викладач кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Особа потерпілого від неналежного виконання обов'язків щодо 

охорони життя та здоров'я дітей 

НІКОЛАЙЧУК Ольга Василівна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Актуальные вопросы криминалистической характеристики 

изнасилований: способ совершения преступления 

НУДЖЕЙДАТ Веам, аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин 

юридического факультета Харьковского национального университета имени 

В. Н. Каразина 

 

Деякі аспекти огляду місця події при розслідуванні хуліганства, 

вчиненого групою осіб 

ОБИТОЦЬКА Марія Володимирівна, курсант 4 курсу ФПФПКП 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

 

Напрями допиту підозрюваного у кримінальних провадженнях про 

порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів 

ОКУШКО Андрій Васильович, аспірант наукової лабораторії з 

проблем кримінальної поліції навчально-наукового інституту № 1 

Національної академії внутрішніх справ 

 

Про окремі пропозиції зниження ризиків застосування вогнепальної 

зброї працівниками поліції  

ОРЛОВ Олександр Олександрович, курсант 4-го курсу факультету № 

1 Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Проблеми співавторства при створенні комп’ютерної програми за 

багатостадійним процесом 

ОСТРОВЕРХОВ Дмитро Олександрович, юрисконсульт 1-ої 

категорії Харківського науково-досліджного експертно-криміналістичного 

центру МВС України, адвокат 

 

Технічні носії інформації як доказ фактів та обставин, які 

зафіксовані на них 

ПАВЛОВА Наталя Валеріївна, старший викладач кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Щодо проблем розслідування злочинів, що вчиняються на ґрунті 

расової, національної чи релігійної ненависті 

ПАЗИНИЧ Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

 Типові способи самовільного присвоєння владних повноважень або 

звання службової особи 

ПЕРЛІН Владлен Станіславович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Значення експертної профілактики для запобігання злочинам 

ПЕРЛІН Станіслав Ігорович, директор Харківського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

 

Проблемні питання визнання інформації доказом  

ПЕТРИЧЕНКО Євгенія Ігорівна, ад’юнкт кафедри кримінального 

процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

 

Новая доктрина структуры методики противодействия 

криминальным правонарушениям 

ПЕТРИЧЕНКО Юлия Денисовна, магистр Одесского 

государственного университета внутренних дел 

 

Проблемні аспекти взаємодії оперативних і слідчих підрозділів 

Національної поліції України під час провадження по оперативно-

розшуковим справам 

ПІЧКУРЕНКО Сергій Іванович, доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 
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ЗЛАГОДА Ольга Валеріївна, старший викладач кафедри оперативно-

розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

 

Раптовість проведення слідчих (розшукових) дій як фактор 

подолання протидії розслідуванню 

ПЛЕТЕНЕЦЬ Віктор Миколайович кандидат юридичних наук, 

доцент доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Особливості допиту у кримінальних провадженнях про злочини, що 

вчиняються організованими злочинними групами та злочинними 

організаціями 

ПЛОСКОНОС Артем Ігорович, ад’юнкт докторантури та аспірантури 

Національної академії внутрішніх справ 

САКОВСЬКИЙ Андрій Анатолійович, директор навчально-наукового 

інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук 

 

Сучасні концепції кримінального процесуального доказування 

ПОГОРЕЦЬКИЙ Микола Анатолійович, Заслужений діяч науки і 

техніки України, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України  

 

До проблеми перевірки відомостей про кримінальні правопорушення 

на початку досудового розслідування  

ПОЛІЩУК Оксана Василівна, науковий співробітник відділу 

організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх 

справ 

 

Щодо одночасного допиту кількох вже допитаних осіб 

ПОЛІВАНОВА Ірина Олександрівна, аспірант кафедри кримінально-

правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

 

Експертне дослідження малоінформативних слідів при проведенні 

дактилоскопічних експертиз: камені спотикання  

ПОЛТАВСЬКИЙ Андрій Олександрович, помічник директора 

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 

юстиції України 
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Щодо деяких проблемних питань захисту працівників поліції від 

захворювання на ВІЛ/СНІД  

ПОЧТОВА Євгенія Сергіївна, ад’юнкт кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

Криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення: 

сучасний стан та тенденції 

ПРИХОДЬКО Владлена Олександрівна, викладач кафедри 

криміналістики та судової експертології факультету №1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Особливості огляду місця події пов'язаного з використанням 

вибухових пристроїв 

ПУЗАНОВА Тетяна Анатолівна, науковий співробітник секретаріату 

Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 

 

Способи незаконного видобутку бурштину як елемент 

криміналістичної характеристики 

ПУСТОВОЙТОВА Яна Володимирівна, здобувач кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 Національної 

академії внутрішніх справ 

 

 Щодо криміналістичного визначення злочинів у сфері службової 

діяльності корупційної спрямованості 

ПЧЕЛІНА Оксана Василівна, доцент кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Щодо криміналістичної класифікації економічних злочинів 

ПЧОЛКІН Валерій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ПІДДУБНИЙ Вадим Владиславович, аспірант кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Окремі питання доцільності проведення обов’язкової експертизи  

РОГАЛЬСЬКА Вікторія Вікторівна, доцент кафедри кримінального 

процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 

 

Перспективи розвитку кримінального судочинства щодо 

неповнолітніх 
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РОМАНЮК Віталій Володимирович, старший викладач кафедри 

кримінального процесу та організації досудового слідства факультету №1 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

 

Тимчасовий доступ до речей і документів: деякі питання 

практичної реалізації 

РОСЬ Анна Василівна, доцент кафедри кримінального процесу та 

організації досудового слідства факультету № 1 ХНУВС, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Помилки при ідентифікації почерку 

 РУСОВА Оксана Леонідівна, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Визначення параметрів пожежі у різні періоди її розвитку  

РЯБІНІН Ігор Миколайович, головний судовий експерт відділу 

вибухо-технічних та пожежно-технічних досліджень Харківського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

 

Особливості допиту лікаря-гінеколога як свідка під час розслідування 

дітовбивств 

САВЧУК Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри криміналістики 

та судової експертології факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

НЕКРАСОВА Олена Володимирівна, викладач вищої категорії ЦК 

«Педіатричних дисциплін» Харківського обласного медичного коледжу 

 

Проблемні питання щодо повідомлення особі про підозру 

САЛМАНОВ Олексій Валерійович, викладач кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету №1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Окремі теоретичні і практичні проблеми обшуку та тимчасового 

доступу до речей і документів  

САМОДІН Артем Володимирович, завідувач кафедри криміналістики 

та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент  

НЕЧВАЛЬ Анна Олегівна, ад’юнкт кафедри криміналістики та 

судової медицини Національної академії внутрішніх справ 

 

Особливості формування криміналістичної характеристики 

злочинних порушень авторського і суміжних прав 

СЕВІДОВ Олекандр Анатолійович, доцент кафедри криміналістики 

та судової експертології Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
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Перспективні технічні засоби та методи в розслідуванні злочинів 

 СЕМЕНОВ Віктор Васильович, доцент кафедри криміналістики та 

судової медицини Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Напрями використання інструментальної діагностики 

достовірності вербальної інформації, що повідомляється, у доказуванні 

за чинним кримінальним процесуальним законодавством України 

СЕРГЄЄВА Діана Борисівна, доцент кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 

 

Чи бути інституту кримінальних проступків у системі 

кримінального процесуального законодавства України 

СІМОНОВИЧ Давид Володимирович, начальник відділу організації 

освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 

 

Функції потерпілого та його представника у кримінальному 

провадженні 

СКРИПНИК Дар’я Олександрівна, студент 6 курс Інституту 

кримінальної юстиції, Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

 

Тактичні особливості використання технічних засобів у досудовому 

розслідуванні 

СОКИРАН Федір Михайлович, професор кафедри криміналістики та 

судової медицини Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у 

кримінальних провадженнях щодо народних депутатів: проблемні питання 

СТАРЕНЬКИЙ Олександр Сергійович, юрисконсульт ТОВ 

«Торговий Дім «Агрохімхолдинг», кандидат юридичних наук 

 

Песпективи формування методики розслідування злочинного 

порушення недоторканності житла 

СТЄБЄЛЄВА Мар’яна, аспірант Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

 

Судова інженерно-автотехнічна експертиза: поняття та об’єкти 

дослідження  

СТЕПАНЮК Руслан Леонтійович, професор кафедри криміналістики 

та судової експертології факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
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АБРАМЧУК Віктор Адамович, судовий експерт сектору 

автотехнічних досліджень відділу інженерних, економічних, товарознавчих 

видів досліджень та оціночної діяльності Рівненського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

 

Актуальні питання використання спеціальних знань при 

розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним 

або фармацевтичним працівником 

ТАРАНОВА Анастасія Миколаївна, ад’юнкт кафедри криміналістики 

та судової медицини Національної академії внутрішніх справ 

 

Деякі процесуальні аспекти проблемних питань щодо оскарження 

повідомлення особі про підозру 
ТЕРЕЩУК Сергій Сергійович, викладач кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету №1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Результати дослідження ступенів розвитку професійно важливих 

якостей, що детермінують процес криміналістичного прогнозування у 

досудовому розслідуванні 

 ТЕСЛЮК Ірина Олександрівна, старший науковий співробітник, 

відділу організації наукової роботи Одеського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Щодо поглядів професора М. В. Салтевського на систему 

криміналістики 

ТІЩЕНКО Валерій Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри криміналістики Національного університету 

"Одеська юридична академія" 

 

Инновационная методология криминалистики как развитие 

наследия профессора М. В. Салтевского 

 ТКАЧ Юрий Дмитриевич, доцент кафедры криминалистики 

Одесского государственного университета внутренних дел, кандидат 

юридических наук 

 КОВАЛЬОВА Ольга Николаевна, преподаватель кафедры 

криминалистики Одесского государственного университета внутренних дел 

 

Сучасні тенденції інформаційно-довідкового забезпечення 

розслідування злочинів 

ТОПОРЕЦЬКА Зоряна Миколаївна, асистент кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

юридичний наук 
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Развитие следоведения и иных положений наследия профессора М.В. 

Салтевского 

ТУНТУЛА Александра Сергеевна, доцент кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса, Черноморского национального университета 

имени Петра Могилы, кандидат  юридических наук, доцент 

 

Проблеми охорони таємниці приватного життя у кримінальному 

провадженні 

УДОВЕНКО Жанна Володимирівна, професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 Національної 

академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Щодо використання спеціальних знань у розслідуванні корисливо-

насильницьких злочинів 

ФЕДОСОВА Олена Валеріївна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Особа заявник у кримінальному процесі: окремі проблеми реалізації 

його прав на початковому етапі розслідування 

 ФЕДЧЕНКО Володимир Михайлович, професор кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Обчислення строку застосування тимчасового арешту як 

запобіжного заходу 

ФОМІНА Тетяна Григорівна, доцент кафедри кримінального процесу 

та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Роль та місце громадськості в оперативно-розшуковому та 

кримінальному провадженні 

ХРИСТОВ Олександр Леонідович, доцент кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Щодо обчислення строків досудового розслідування до повідомлення 

особі про підозру 

ЦУЦКІРІДЗЕ Максим Сергійович, заступник начальника 

Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України, 

кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України 

 

Окремі аспекти проведення одночасного допиту двох раніше 

допитаних осіб при розслідуванні незаконного позбавлення волі та 

викрадення людини 
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ЧАУСОВ Дмитро Юрійович, ад’юнкт кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

Деякі питання дотримання розумніх строків як гарантії прав і 

свобод підозрюваного, обвинуваченого 

ЧЕРКЕСОВА Анжеліка Сергіївна, аспірант кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби 

України 

 

Проблеми вилучення речей з тіла людини під час кримінального 

провадження 

ЧЕРНЕНКО Анатолій Павлович, доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Методика розслідування злочинів у сфері будівництва: досвід інших 

країн 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Сергій Сергійович, проректор Національної 

академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор  

ЗАПОТОЦЬКИЙ Андрій Петрович, проректор Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну 

ЧЕРНЯК Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, докторант 

кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

 
Слідчий експеримент: сучасна правова регаментація та його 

практичне значення 

ЧЕРНЯК Наталія Петрівна, доцент кафедри кримінального процесу 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

ІВАЩЕНКО Юлія Костянтинівна, курсант 4-го курсу 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Окремі аспекти реалізації у рішеннях слідчого даних про особу 

неповнолітнього підозрюваного 

ЧИЧА Руслан Павлович, доцент кафедри кримінального процесу та 

організації досудового слідства факультету №1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Основні засади застосування практики Європейського суду з прав 

людини слідчим суддею у національному кримінальному судочинстві  

ШАПОВАЛОВА Ірина Сергіївна, суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області, аспірант кафедри 
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кримінального процесу Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

 Експертна версія: задокументоване ініціативне експертне 

інформування  

 ШЕВЦОВ Сергій Олександрович, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора Харківського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України 

 

Роль професора Салтевського Михайла Васильовича у становлені та 

розвитку криміналістики  

ШЕВЧУК Віктор Михайлович, професор кафедри криміналістики 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

 

Щодо права учасників судового провадження на ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування в суді першої інстанції 

ШИЯН Анатолій Григорович, доцент кафедри кримінально-правових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Організаційно-тактичні засади провадження огляду місця події на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло 

ШУЛЬГА Юлія Олександрівна, старший лаборант кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса  Шевченка 

 

Співвідношення спеціальних знань із уміннями та навичками 

ЩЕРБАКОВСЬКИЙ Михайло Григорович, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент 

 

Деякі особливості використання на досудовому розслідуванні 

висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу 

ЩЕРБАНЮК Дмитро Володимирович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Проблеми контролю якості судово-експертного дослідження 

ЮНАЦЬКИЙ Олександр Володимирович, доцент кафедри приватної 

охоронної діяльності Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Професор М. В. Салтевський – відомий криміналісст і талановитий 

педагог  
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ЮСУПОВ Володимир Васильович, докторант Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник 

 

Юридичний зміст права на захист за кримінальним 
процесуальним законодавством України 

ЮХНО Максим Олександрович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 
Окремі питання удосконалення процесуального порядку досудового 

розслідування  

ЮХНО Олександр Олександрович, завідувач кафедри кримінального 

процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

професор 

БОНДАРЕНКО Олексій Олексійович, професор кафедри 

кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 
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