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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ Швець Дмитро Володимирович. 

Заступник голови – проректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ Бурдін Михайло Юрійович. 

Секретар – доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 

внутрішніх справ Манжай Олександр Володимирович. 

 

 

 

 

 

Члени оргкомітету: 

– декан факультету № 4 Марков В’ячеслав Валерійович; 

– національний спеціаліст проектів Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні Бірюкова Ангеліна Вікторівна; 

– завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4 Гнусов Юрій Валерійович; 

– начальник редакційно-видавничого відділу Білоус Петро 

Олександрович; 

– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 

Олександр Миколайович; 

– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова Ірина 

Василівна; 

– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна; 

– заступник начальника відділу організації служби Тарасенко 

Віталій Миколайович; 

– провідний науковий співробітник відділу організації наукової 

роботи Чумак Володимир Валентинович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференція проводиться за підтримки та участі 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

 



3 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Місце проведення: лекційна зала № 1 (амфітеатр). 

 

09:00 – 10:00 – Реєстрація учасників. 

 

10:00 – 11:20 – Пленарне засідання. 

 

Доповіді – до 7 хвилин. 

Виступи в рамках дискусії – до 2 хвилин. 

 

11:20 – 11:40 – Кава-брейк. 

 

11:40 – 12:40 – Доповіді. 

 

12:40 – 13:00 – Підведення підсумків конференції, прийняття рекомендацій. 
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ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Вступне слово 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, 

ректор Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

ВИСТУПИ 
 

Роль ОБСЄ у забезпеченні безпеки 

ГРУДКО Лілія Михайлівна, національний менеджер проектів 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

 

Комплексний підхід до вирішення питання кібербезпеки України 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, начальник ГУНП в Харківській 

області 
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
GERT-мережа виконання польотного завдання БПЛА в умовах 

зовнішніх впливів 

СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Використання можливостей прикладного програмного інтерфейсу 

для аналізу криміналістичної інформації 

ШКОЛЬНІКОВ Владислав Ігорович, викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки навчально-наукового інституту 

№ 1 Національної академії внутрішніх справ 

 

Роль полиции в программах снижения вреда среди групп риска 

КЛЮЧАРЁВ Константин Олегович, президент БО «ХБФ «Парус» 

 

Характерні ознаки жертви дитячої порнографії 

ЛЕСЬ Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, заступник 

декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного 

університету 

 

Необхідність кримінально-правового регулювання кібербулінгу 

ВЕДЕРНІКОВА Анна Олександрівна, ад’юнкт Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 

 

Сучасні методи активного залучення населення до протидії збуту 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів через мережу 

Інтернет 

РВАЧОВ Олексій Михайлович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

ЛАКТІОНОВ Владислав Володимирович, курсант 3-го курсу 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ДАЦЮК Денис Олегович, курсант 3-го курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Манипуляция информацией как метод информационного 

терроризма и информационной войны 

ФРОЛОВА Татьяна Алексеевна, курсантка 3 курса факультета № 4 

Харьковского национального университета внутренних дел 
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ДОПОВІДІ 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Проблеми застосування інноваційних продуктів у протидії 

кіберзагрозам 

АВДЄЄВА Галина Костянтинівна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 
 

Проблема торгівлі людьми в Україні 

БАЛАКЛІЄЦЬ Аліна Олександрівна, курсантка навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ 

КАЛИНОВСЬКИЙ Олександр Валерійович, кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник, заступник начальника відділу 

організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ  
 

Кіберзлочинність: правові аспекти та механізми забезпечення 

протидії 

БАЛИК Вікторія Русланівна, студентка 2 курсу юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 

 

Право на Інтернет як фундаментальне право людини 

БАТОГ Анастасія Геннадіївна, студентка 4 курсу кафедри 

міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

ШЕВЧЕНКО Альона Леонідівна, викладач кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

 

Соціальна інженерія як метод вчинення злочинів 

БОРТНИК Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, перший 

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Правова природа та сутність кіберзлочинності 

БОРТНІК Поліна Романівна, студентка 4 курсу юридичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

ВОЄВОДІН Ігор Сергійович, викладач кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 
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Кібервійна як сучасний метод ведення збройних конфліктів 

ВОЄВОДІН Ігор Сергійович, викладач кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

 

Кіберзлочинність: основні причини та методи боротьби 

ГУРЗЕЛЬ Юлія Вікторівна, студентка 2 курсу юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 

 

Кібератаки як елемент гібридної війни 

ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри конституційного і міжнародного права факультету 

№ 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Корупційна толерантність до торгівлі людьми 

ГЛАДКИЙ В’ячеслав В’ячеславович, аспірант Навчально-наукового 

інституту права імені князя Володимира Великого 

 

Проблеми забезпечення кібербезпеки як складової публічної безпеки 

ГЕРАСИМЮК Владислав Сергійович, курсант 4 курсу факультету 

№ 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ОНИЩЕНКО Юрій Миколайович, кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету  

внутрішніх справ  

 

Кримінальний аналіз у роботі підрозділів Національної поліції 

України 

ГНУСОВ Юрій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету 

№ 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

КАЛЯКІН Сергій Володимирович, викладач кафедри інформаційних 

технологій та кібербезпеки  факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Кіберзлочини та парадигма Human Rights 

ГОЛОВКО Ольга Михайлівна, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри публічного права Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Кібербулінг як загроза психологічному здоров’ю підлітків 

ГРАДОВА Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри конституційного і муніципального права Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 
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Щодо ролі засобів масової інформації у протидії торгівлі людьми 

ГРИГОРЧАК Яким Олексійович, курсант 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Заборона насильницьких зникнень в Україні 

ЄРОШКІН Микола Володимирович, старший викладач кафедри 

тактико-спеціальної підготовки факультету № 1 Донецького юридичного 

інституту МВС України 
 

Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення протидії 

торгівлі людьми 

ІВАЩЕНКО Віта Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 
 

Кіберзлочинність як один із найбільш прогресивних видів злочинів 

сучасності 

ІВАСЕЧКО Роман Андрійович, студент 2 курсу юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 
 

Криптовалюта – «цифровий актив» злочинності? 

КАЛІНІНА Аліна Владиславівна, кандидат юридичних наук, 

науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-

дослідного інституту вивчення  проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса Національної академії правових наук України (м. Харків) 
 

Developing a labor perspective to human trafficking in the political-

economic context of Ukraine 

KACHYNSKA Maryana, Ph.D., associate professor of police activity and 

public administration department of Kharkiv National University of Internal 

Affairs 
 

Протидія кібербулінгу як сучасній формі агресії 

КОВТУН Вікторія Олександрівна, курсантка 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Кіберзлочинність як загроза сучасній безпеці 

КОЖЕНІВСЬКИЙ Тарас Васильович, студент 2 курсу юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 
 

Незаконне розповсюдження наркотичних речовин через мережу 

Інтернет як загроза правопорядку 

КОЛОМОЄЦЬ Карина Сергіївна, студентка 4 курсу юридичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

ТІТОВ Євген Борисович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
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Теоретико-правові дослідження торгівлі людьми як підґрунтя для її 

подолання 

КРАВЧУК Світлана Миколаївна, присяжна суддя Шевченківського 

районного суду м. Львова, здобувач наукового ступеня кандидата юридичних 

наук кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка, старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних наук Української академії друкарства (м. Львів) 

 

Протидія торгівлі людьми в інформаційній сфері 

КОРОТКОВ Ілля Сергійович, студент Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Психологічні аспекти протидії гендерному насильству 

МАКАРЕНКО Павло Валентинович, кандидат психологічних наук, 

доцент,  заступник декана факультету № 4 з навчально-методичної роботи 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3  

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Кіберзлочинність: як захистити себе в мережі 

ЛИСАК Вікторія Русланівна, студентка 2 курсу юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 

 

Право на Інтернет як базове право людини 

МАРЧУК Микола Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Окремі аспекти протидії кіберзлочинності підрозділами кіберполіції 

Національної поліції України 

МОВЧАН Анатолій Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Львівського 

державного університету внутрішніх справ 

 

Сучасні інструменти аналітичної роботи для підрозділів 

Національної поліції України 

ОНИЩЕНКО Юрій Миколайович, кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

ШАРАБАН Оксана Іванівна, головний судовий експерт сектору 

дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 
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Напрями роботи з потерпілими від злочинів, пов’язаних з торгівлею 

людьми 

ОСЯТИНСЬКА Ірина Анатоліївна, вчитель інформатики Харківської 

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів № 133 

«Ліцей мистецтв» 
 

Нормативно-правові засади діяльності Національної поліції України 

у сфері протидії торгівлі людьми 

ПЕЧОРА Каріна Володимирівна, курсантка 4 курсу навчально-

наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 
 

Діджиталізація сучасного суспільства 

РАСТОРГУЄВА Наталія Олегівна, курсантка 3 курсу факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЗАГУМЕННА Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за 

допомогою криптовалют 

СЕРВАТОВСЬКИЙ Андрій Володимирович, слухач магістратури 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ОНИЩЕНКО Юрій Миколайович, кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри  інформаційних технологій та 

кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 

внутрішніх справ  
 

Онлайн-шахрайство та його небезпека 

СТЕЦЬ Анастасія Миколаївна, студентка 2 курсу юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 
 

Сучасні високотехнологічні тренди у кримінальному світі  

СТРУКОВ Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету 

№ 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

УЗЛОВ Дмитро Юрійович, кандидат технічних наук, начальник 

управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Харківській області 

ПІРІЄВ Аділь Рза огли, генеральний директор компанії «Vega-Plus» 

(Азербайджан, Баку) 
 

Дезінформація в електронних засобах масової інформації 

ЧАЛАБІЄВА Маріям Рзаївна, аспірантка Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 

Розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів через мережу Інтернет 

ШЕВЧУК Тетяна Анатоліївна, курсантка 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА 

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ 

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Сучасний віктимологічний портрет потерпілої особи від торгівлі 

людьми 

БАТИРГАРЕЄВА Владислава Станіславівна, доктор юридичних 

наук, старший науковий співробітник, директорка Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України (м. Харків) 
 

Отримання інформації про факти торгівлі людьми 

БАБІЙ Назар Романович, курсант 2 курсу навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

БУРАК Марія Василівна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності 

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)  
 

Сучасні тенденції в роботі з конфідентами 

ДАВИДЮК Вадим Миколайович, кандидат юридичних наук, 

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ  
 

Співвідношення понять «кіберзлочинність» і «комп’ютерні злочини» 

ЗАГУМЕННИЙ Олександр Олександрович, старший інспектор 

відділу протидії кіберзлочинам в Харківській області Слобожанського 

управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції 

України 
 

Дослідження розумних годинників 

ЗОЛОТАРЬОВ Сергій Олександрович, головний судовий експерт 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 
 

Основні види злочинів, що вчиняються із застосуванням 

криптовалюти 

КАЗНАЧЕЄВА Дар’я Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

До питання протидії шахрайству у сфері використання банківських 

електронних платежів 

КОВАЛЕНКО Ілля Олександрович, аспірант кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

ЄФІМОВ Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
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Новітні технології в комп’ютерно-технічній експертизі: 

дослідження дронів 

МАКАРОВ Володимир Сергійович, старший судовий експерт 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

 

Способи та інструменти обробки даних великого об’єму в роботі 

правоохоронних органів 

МАНЖАЙ Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Шляхи вирішення окремих проблем роботи слідчо-оперативної групи 

МІТРУХОВ Павло Миколайович, кандидат юридичних наук, 

викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів 

факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Криміналістична характеристика торговців людьми 

МУРАДЛИ Айтадж Ідріс Кизи, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Застосування поліграфа в діяльності поліції 

ОРЛОВ Роман Русланович, курсант 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЄВТУШОК Володимир Анатолійович, старший викладач кафедри 

тактичної та спеціальної фізичної підготовки Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Web-сервери: безпека використання та застосування 

ОРЛОВ Роман Русланович, курсант 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ОНИЩЕНКО Юрій Миколайович, кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Робота з великими текстовими масивами у правоохоронних органах 

ПАНАСЮК Іван Вікторович, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Методи фіксації інформації вебсайтів, які можуть бути 

використані в комп’ютерно-технічній експертизі 

ПИЛИПЕНКО Олександр Вадимович, судовий експерт відділу 

комп’ютерно-технічних та  телекомунікаційних досліджень Харківського 

науково-дослідного  експертно-криміналістичного центру МВС України 
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Детермінанти торгівлі людьми 

ПОЛІТОВА Анна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету 

№ 1 Донецького юридичного інституту МВС України 

 

Следообразование при неправомерном доступе к компьютерной 

системе или сети 

РОГ Виктория Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий и кибербезопасности факультета № 4 

Харьковского национального университета внутренних дел 

МЕЛАЩЕНКО Оксана Петровна, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий и кибербезопасности факультета № 4 

Харьковского национального университета внутренних дел 

ЛЕБЕДЕВ Денис, менеджер компании Risk and Compliance Group 

InfoReach Inc, США 

 

Кіберзлочинність: характеристика поняття та способи захисту 

САПУЖАК Софія Михайлівна, студентка 2 курсу юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Щодо заходів безпеки для запобігання кіберзлочинності 

БАРБАШОВ Олексій Георгійович, курсант 4 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ГРИЩЕНКО Денис Олександрович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного  університету внутрішніх справ 

 

Штатні засоби криптографічного захисту інформації користувача в 

операційних системах Microsoft Windows та MAC OS 

БИЧКОВ Сергій Олександрович, заступник завідувача відділу 

комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Харківського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

 

Методи боротьби з кібершахраями в магазинах цифрової 

дистрибуції 

БЄЛІК Даніїл Сергійович, студент Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

ЦУРАНОВ Михайло Віталійович, старший викладач кафедри 

комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 

Біометрична ідентифікація як захист від несанкціонованого доступу 

ВОРОНЬКО Владислав Олегович, студент Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

ЦУРАНОВ Михайло Віталійович, старший викладач кафедри 

комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 

Some aspects of security in adaptive systems of distance learning 

DAVID Andy, principal consultant, A2D Consultancy Ltd (Essex, United 

Kingdom) 

HORELOV Yurii, Ph.D., associate professor of information technologies 

and cybersecurity chair of Kharkiv National University of Internal Affairs 

HORELOV Oleksandr, graduate student of Kharkiv National University of 

Radio Electronics 

 

Способи виявлення таємних комунікацій кіберзлочинців 

ДУКА Ігор Олександрович, студент Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

ПЄВНЄВ Володимир Якович, кандидат технічних наук, доцент, 



15 

доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

 

Безпека національної інфраструктури електронних підписів 

КЛІМУШИН Петро Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

КОЛІСНИК Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри  інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4  

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Криптологія як провідний метод захисту інформації в сучасному 

суспільстві 

КЛІМУШИН Петро Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

БІЛОБРОВ Андрій Володимирович, курсант 3 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Кібербезпека та відкриті дані 

КОБЗЕВ Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри природознавчих наук Харківського національного 

університету радіоелектроніки 

ПЕТРОВА Катерина Костянтинівна, студентка групи ВПС 17-1 

Харківського національного університету радіоелектроніки 

 

Штучні нейронні мережі, їх використання у кіберзлочинності та 

боротьбі з нею 

КАЗМІРЧУК Ілля Сергійович, курсант 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЄВТУШОК Володимир Анатолійович, старший викладач кафедри 

тактико-спеціальної та фізичної підготовки факультету № 2 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Гаджети – прихована загроза 

КОРШЕНКО Вадим Анатолійович, кандидат юридичних наук, 

завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних 

технологій Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Стан і перспективи розвитку інформаційно-аналітичних систем 

для вирішення завдань правоохоронних органів 

МОРДВИНЦЕВ Микола Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблем розвитку інформаційних технологій Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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ХЛЄСТКОВ Олексій Володимирович, старший науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку 

інформаційних технологій Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

НИЦЮК Сергій Павлович, старший науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Аналіз методів захисту Інтернет- і мобільного банкінгу 

ВЕДМІДЬ Максим Анатолійович, студент Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

 

Метод двофакторної автентифікації як засіб боротьби з шахраями 

в мережі Інтернет 

ЄРЕМЕНКО Микита Андрійович, студент Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

 

Методи деанонімізації як засіб виявлення правопорушників 

ЛОЦМАН Євгеній Романович, студент Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 

Метод розподілу мережного ресурсу гібридної комп’ютерної 

геоінформаційної мережі МВС України з використанням технології 

МІМО 

МОЖАЄВ Олександр Олександрович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри  інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4  Харківського національного університету внутрішніх справ 

НАЄМ Хазім Рахім, дослідник Іракського дослідницького інституту, 

(м. Багдад, Ірак) 

 

GERT-мережа виконання польотного завдання БПЛА в умовах 

зовнішніх впливів 

СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

ВОЛОШИН Денис Геннадійович, аспірант кафедри «Обчислювальна 

техніка та програмування» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

ДАВИДОВ В’ячеслав Вадимович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри  «Обчислювальна техніка та програмування» Національного  

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
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Аналіз характеристик безпеки рекомендаційних систем і 

вдосконалення моделі прогнозування змін подоби їх користувачів 

СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

МЕЛЕШКО Єлизавета Владиславівна, кандидат технічних наук, 

доцент, докторант Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

РАШИДІНІА Ануширван, аспірант кафедри «Обчислювальна техніка 

та програмування» Національного технічного університету  «Харківський 

політехнічний інститут» 

 

Прогнозування часових витрат на розробку безпечного програмного 

забезпечення 

СЕМЕНОВА Анна Сергіївна, студентка Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

БАРТОШ Максим Володимирович, студент Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

СИРОТЕНКО Марія Євгенівна, студентка Вроцлавського 

економічного університету (Польща) 

 

Розробка протоколів розподілу доступу для захисту даних на основі 

можливих сценаріїв роботи системи обробки й управління запитами 

СЕРГІЄНКО Віталіна Миколаївна, завідувач навчальною 

лабораторією кафедри «Обчислювальна  техніка та програмування» 

Національного технічного університету  «Харківський політехнічний 

інститут» 

ШИПОВА Тетяна Миколаївна, викладач кафедри «Обчислювальна 

техніка та програмування»  Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

МОЖАЄВ Михайло Олександрович, кандидат технічних наук, 

завідувач сектору комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. 

М. С. Бокаріуса 

 

Вразливість операційної системи Android 

СВІТЛИЧНИЙ Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4  Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Application of parallel calculations in large scale optimization problems 

CHUHAI Andrii Mykhailovych, doctor of technical sciences, senior 

scientific researcher, senior scientific researcher of the department of mathematical 

modeling and optimal design, A. Pidhorny Institute of Mechanical Engineering 

Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine 
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SHEKHOVTSOV Serhii Borysovych, candidate of Technical Sciences 

(Ph.D.), associate professor, associate professor of the department of information 

technology and cybersecurity, Kharkiv National University of Internal Affairs 

DIAZ Rogelio Corrales, faculty of mechanical and electrical engineering, 

postgraduate division in systems engineering, Nuevo Leon State University 

(Monterrey, Mexico) 

 

Удосконалений спосіб оцінки вразливості системного програмного 

забезпечення 

ХАЛІФЕ Кассем доктор філософії, Дослідник Сарептського технічного 

інституту (Ліван) 

 

Антивірусний захист локальної мережі як засіб боротьби з 

правопорушеннями в кіберпросторі 

ШОРСКИЙ Олександр Едуардович, студент Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

ПЄВНЄВ Володимир Якович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

 

 

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Особливості використання web-квестів для навчання студентів 

МАНЖАЙ Ірина Андріївна, завідувач навчального відділу 

Харківського університету 

 

Гейміфіковане навчання кібербезпеки та цифрових 

криміналістичних досліджень у виші 

НОСОВ Віталій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 

4  Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Шляхи оптимізації кадрового забезпечення протидії торгівлі людьми 

ПАНОВА Оксана Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 

факультету № 3 Харківського національного університету  внутрішніх справ 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Сутнісна характеристика поняття та міжнародний досвід 

протидії кібермобінгу 

АРТАМОНОВА Марія Геннадіївна, студентка 4 курсу юридичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

ВОЄВОДІН Ігор Сергійович, викладач кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 
 

Foreign experience in combating cybercrime as exemplified by the USA 

and Japan 

BARBASHOV Oleksii, cadet of faculty No. 4 of Kharkiv National 

University of Internal Affairs 
 

Діяльність Інтерполу в боротьбі з кіберзлочинами 

БОЙКО Марія Володимирівна, студентка 4 курсу юридичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

ТІТОВ Євгеній Борисович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри європейського і міжнародного права Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 
 

Деякі питання захисту жінок-журналістів у мережі Інтернет: 

міжнародно-правовий аспект 

ВАРНАВСЬКА Кароліна Андріївна, аспірантка кафедри 

міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 
 

Принцип вільного руху інформації як основний принцип європейської 

аудіовізуальної політики 

ГУДЗЬ Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Міжнародна співпраця у сфері протидії кібертероризму 

ГУСАРОВ Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри  адміністративного права та процесу факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Боротьба з торгівлею людьми на міжнародному рівні та її наслідки 

ЄВТУШОК Володимир Анатолійович, старший викладач кафедри 

тактичної та спеціальної фізичної підготовки Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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Деякі питання торгівлі людьми в бізнес-сфері: міжнародно-правовий 

аспект 

ОНІЩЕНКО Вероніка Вікторівна, аспірант кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 
 

Міжнародно-правові механізми протидії торгівлі особами похилого 

віку 

ПРЕДИБАЙЛО Алла Ігорівна, аспірант кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 
 

Зарубіжний досвід розшуку безвісти зниклих осіб 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, 

професор, професор кафедри  оперативно-розшукової діяльності та розкриття 

злочинів факультету № 2 Харківського національного університету  

внутрішніх справ 
 

Міжнародні спеціалізовані інституції у сфері протидії торгівлі 

людьми 

СИРОЇД Тетяна Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародного і європейського права юридичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 

Забезпечення інформаційної безпеки потерпілих персоналом 

Міжнародного кримінального суду 

ШЕВЧЕНКО Альона Леонідівна, викладач кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 

АБДУЛЛАЄВА-МАРТІРОСЯН Іммілейла Хаганіївна, адвокат, 

керівник адвокатського бюро «Абдуллаєвої-Мартіросян» 
 

АКУЛКІН Олександр Сергійович, старший оперуповноважений з 

протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми оперативно-розшукового 

управління Східного регіонального управління Державної прикордонної 

служби України 
 

АЛЕКБЕРОВ Сирафил Алекберович, юрист ОО 

«Антикоррупционный совет» 
 

АМСТІСЛАВСЬКИЙ Олександр Львович, директор Харківської 

обласної громадської організації «Народна Ініціатива» 
 

БОВКУН Анна Юрьевна, PhD ts, Analyst accosiate 
 

БОНДАРЧУК Михайло Петрович, виконавчий директор БО «БФ «За 

Україну» 
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БУДАРИН Дмитрий Владимирович, монитор, «Национальный 

превентивный механизм» 
 

ГЕРАСИМЕНКО Михайло Едуардович, слухач магістратури 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
 

ГОВТВЯНИЦЯ Марія Василівна, адвокат адвокатського об'єднання 

«Сімейство» 
 

ГОЛОВАНЬ Тетяна Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і права 

Європейського Союзу Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, адвокат 
 

ГОЛУБНИЧА Оксана Іванівна, журналіст районної газети «Вісті 

Зміївщини» 
 

ГОФЕЛЬД Ганна Сергіївна, викладач кафедри цивільного права та 

процесу факультету № 6 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, адвокат 
 

ГУЖВА Ольга Олексіївна, керівник відділу реклами та брендингу 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
 

ДМИТРУК Тетяна Ігорівна, адвокат, Рада адвокатів Харківської 

області 
 

КЛЮЧАРЁВ Константин Олегович, президент БО «ХБФ «Парус» 
 

КОЛЕСНІЧЕНКО Олександр Ігорович, працівник відділу безпеки 

Інтернет провайдера Дабл Ю Нет та Домонет 
 

КРАЙНЯК Ігор Миколайович, адвокат Національної асоціації 

адвокатів України 
 

ЛАХОВА Олена Вадимівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 
 

КОРНИЕНКО Максим Юрьевич, председатель ВГО КЦ 

«Правозащитник» 
 

МАКСИМЕЦЬ Вікторія Володимирівна, адвокат 
 

МІХЕЄВА Олена Вікторівна, адвокат адвокатського бюро «Міхеєва-

Аласавдех» 
 

МИРНИЙ Андрій Володимирович, старший слідчий в особливо 

важливих справах слідчого управління ГУНП України в Харківській області 
 

МАТЮШКОВА Тетяна Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри криміналістики та судової експертології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
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МОВЧУН Євгеній Олександрович, юрист ГО «Правовий супровід» 
 

МОКРЕНКО Григорій Олексійович, фахівець з профорієнтації 

випускників навчальних закладів Харківського коледжу Державного 

університету телекомунікацій 
 

ОЛЬШАНСЬКА Олена, кандидат економічних наук, доцент 

Міжрегіональної академії управління персоналом 
 

ПАДАЛКА Наталія Василівна, психотерапевт Комунального 

некомерційного підприємства «Зміївська центральна районна лікарня» 
 

ПАРШИН Володимир, підприємець 
 

ПОЛУНІНА Лілія Валентинівна, старший викладач Університету 

державної фіскальної служби України 
 

РОГАЛЬСЬКА Вікторія Вікторівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
 

САНІНА Ольга Володимирівна, заступник директора з виховної 

роботи Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій 
 

СИРОТЮК Марія Іванівна, студентка Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 

СОБОЛЄВА Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Харківського національного 
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