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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ Швець Дмитро Володимирович. 

Заступник голови – проректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ Могілевський Леонід Володимирович. 

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; 

– т.в.о. начальника редакційно-видавничого відділу Волошина 

Наталія Олексіївна; 

– начальник  відділу матеріального забезпечення Плеснявський 

Владлен Петрович; 

– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 

Олександр Миколайович; 

– начальник відділу міжнародного співробітництва Устименко 

Олена Сергіївна; 

– т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи Чумак 

Володимир Валентинович; 

– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова Ірина 

Василівна; 

– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференція проводиться за підтримки та участі 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
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РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Режим проведення: дистанційно. 

 

09:00 – 10:00 – Підключення учасників. 

 

10:00 – 11:20 – Пленарне засідання. 

 

Доповіді – до 7 хвилин. 

Виступи в рамках дискусії – до 2 хвилин. 

 

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 
 

Посилення переслідування торгівлі людьми в Україні 

ГРУДКО Лілія Михайлівна, національний менеджер проектів 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

 

Досвід пошуку компромісів у протиріччі захисту персональних даних 

і потреб поліцейських розслідувань 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, начальник Головного управління 

Національної поліції в Харківській області 
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 

Нові схеми кібершахраїв, пов’язані з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

ГУСАРОВ Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент Національної академії правових наук України, 

заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права та 

процесу факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

МАРКОВ В’ячеслав Валерійович, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, декан факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 

Кібербулінг: класифікація форм прояву та сучасні світові тенденції 

ВЕДЕРНІКОВА Анна Олександрівна, ад’юнкт Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
 

Досвід протидії незаконному збуту наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів через мережу інтернет шляхом 

залучення населення у якості користувачів Telegram чат-боту 

«СтопНаркотик» 

ЛАКТІОНОВ Владислав Володимирович, курсант 3 курсу факультету 

№ 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ДАЦЮК Денис Олегович, курсант 3 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

РВАЧОВ Олексій Михайлович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Гомоморфне шифрування як засіб убезпечення баз даних 

Національної поліції України на хмарних платформах 

СТРУКОВ Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 

4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ГУДІЛІН Владислав Владиславович, курсант 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Судова комп’ютерно-технічна експертиза та її роль у боротьбі з 

кіберзлочинами 

ЗОЛОТАРЬОВ Сергій Олександрович, головний судовий експерт 

відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 
 

Best Practice of the E-government System of the Republic of Poland in the 

Sphere of Combating Cyber Crimes 

GÓRNY Maciej, MA student of the Faculty of Political Sciences and 

Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznan 
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ДОПОВІДІ 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Реалізація програми інформатизації системи Міністерства 

внутрішніх справ України на 2018–2020 роки 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, 

ректор Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

До питання правового забезпечення протидії кіберзлочинам у 

кіберпросторі державною прикордонною службою України 

БАСАРАБ Ольга Тимофіївна, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових 

дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького 

БАСАРАБ Олександр Корнійович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

ЛАРІОНОВА Інна Тимофіївна, старший викладач кафедри тактичної 

та спеціальної фізичної підготовки Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
 

Як протидіяти навмисним підпалам? 

БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 

заслужений юрист України, професор кафедри теорії та історії держави і 

права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
 

Інфодемія як умова криміналізації кіберпростору 

БАТИРГАРЕЄВА Владислава Станіславівна, доктор юридичних 

наук, старший науковий співробітник, директорка Науково-дослідного 

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

Національної академії правових наук України, головний науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права 

Національної академії правових наук України 
 

Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал Національної поліції України» 

БОРТНИК Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, перший 

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Проблема забезпечення захисту персональних даних у базах 

Національної поліції України 

БУРДІН Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Доменне ім’я як об’єкт цивільних прав 

ДОРОШ Анастасія Олександрівна, курсантка 3 курсу факультету № 2 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ШИШКА Олександр Романович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Профілактична робота з протидії сексуальному насильству щодо 

дитини 

ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, 

доцент, начальник кафедри психології та педагогіки Національної академії 

Національної гвардії України 
 

Протидія кіберзлочинам в державних закупівлях 

ЗАЙЦЕВ Олексій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ХРОМЕНКОВ Владислав Вікторович, курсант 3 курсу факультету № 

4, Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Основні причини вчинення торгівлі людьми в Україні 

ІВАЩЕНКО Віта Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

Національної академії внутрішніх справ 
 

Інформаційний портал Національної поліції України 

ІГНАТУШКО Юрій Іванович, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Національної 

академії внутрішніх справ 
 

Правові аспекти діяльності національної поліції України у сфері 

подолання інформаційних викликів і кіберзагроз у суспільстві 

КАЗАНЧУК Ірина Дмитрівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

СЕЧАНЦИНА Дар’я Олександрівна, курсантка 4 курсу факультету № 

1 Харківського національного університету внутрішніх справ 
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«Коронавірусний» напрямок у кібершахрайстві 

КАЛІНІНА Аліна Владиславівна, кандидат юридичних наук, 

науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 
 

Країна у смартфоні – захист персональних даних 

КРАСНОЩОК Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

Національної академії внутрішніх справ 

СКАЧЕК Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Національної 

академії внутрішніх справ 
 

Сучасні виклики та завдання боротьби з кіберзлочинністю 

МЕЛЬНИКОВ Ілля Миколайович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки навчально-наукового інституту 

№ 1 Національної академії внутрішніх справ 
 

Основні засади протидії кіберзлочинності органами Національної 

поліції України 

МІЩЕНКО Дарина Вадимівна, студентка 3 курсу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

ХОМИЧ Олександр Ростиславович, студент 3 курсу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 
 

Використання аналізу соціальних мереж для попередження злочинів 

МОГІЛЕВСЬКИЙ Леонід Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, проректор Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
 

Контроль якості функціонування телекомунікаційної мережі 

інформаційного порталу Національної поліції 

МОЖАЄВ Михайло Олександрович, кандидат технічних наук, 

завідувач сектору комп’ютерно-технічних, телекомунікаційних досліджень 

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

М. С. Бокаріуса 

ГОМОН Володимир Олексійович, науковий співробітник сектору 

комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Харківського 

науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М. С. 

Бокаріуса 
 

Шантаж з використанням програм-вимагачів і методи захисту 

ПАКРИШ Олександр Євгенійович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Національної 

академії внутрішніх справ 
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Щодо деяких питань протидії організованій кіберзлочинності 

ПІЧКУРЕНКО Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри оперативно-розшукової роботи Національної академії 

внутрішніх справ 

ЗЛАГОДА Ольга Валеріївна, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри оперативно-розшукової роботи Національної академії 

внутрішніх справ 
 

Кібербулінг як форма агресії у віртуальному просторі 

СТЕПАНЕНКО Владислав Віталійович, курсант 3 курсу факультету 

№ 2 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Правочини з інформацією 

ШКУМАТ Ольга Сергіївна, курсантка 4 курсу факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЯСЕЧКО Світлана Вадимівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА 

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ 

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Проблеми використання електронних доказів у протидії 

кіберзлочинності 

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 
 

Криптовалюта як предмет і засіб учинення злочинів 

КАЗНАЧЕЄВА Дар’я Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Проблемні питання збереження, фіксації та дослідження інформації 

в сучасних мобільних телефонах 

КОЛЕСНИК Віталій Геннадійович, завідувач відділу комп’ютерно-

технічних та телекомунікаційних досліджень Харківського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
 

Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним 

розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної 

послуги та інтернет-провайдерів, мережі інтернет 

КОРШЕНКО Вадим Анатолійович, кандидат юридичних наук, 

завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних 

технологій Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Методи дослідження JTAG та CHIP-OFF у комп’ютерно-технічній 

експертизі 

МАКАРОВ Володимир Сергійович, старший судовий експерт 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 
 

Ідентифікація серійних правопорушень 

МАНЖАЙ Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Про ризики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

сфері протидії та запобігання корупції 

НОВІКОВ Олег Володимирович, кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса Національної академії правових наук України 
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Розподілений криптоаналіз при обмежених ресурсах для потреб 

правоохоронних органів 

НОСОВ Віталій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 

4 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Торгівля людьми та сурогатне материнство: актуальні питання 

кваліфікації 

ПОЛІТОВА Анна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту 

МВС України 
 

Відповідальність за окремі види кіберзлочинів за кримінальним 

законодавством України, Франції та Польщі (порівняльний аналіз) 

ТРЕТЬЯКОВ Максим Юрійович, студент 3 курсу групи Інституту 

прикладного системного аналізу Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Окремі питання кваліфікації торгівлі людьми, пов’язаної з 

підробленням документів 

ФІАЛКА Михайло Ігоревич, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Технологія Blockchain як засіб захисту персональних даних 

БЄЛЯЄВА Єлизавета Георгіївна, курсантка 4 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

КЛІМУШИН Петро Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Використання технологій OSINT для отримання інформації 

БІЛОБРОВ Андрій Володимирович, курсант 3 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

КЛІМУШИН Петро Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Особливості кібератак на міську ІТ-інфраструктуру 

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 
 

Застосування принципів забезпечення кібербезпеки в процесі 

розробки програмного забезпечення 

ЄВСТРАТ Дмитро Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Дослідження середовищ моделювання захищених мікропроцесорних 

систем 

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 
 

Прихований майнінг криптовалюти й обмеження браузерного 

криптоджекінгу 

КОВТУН Вікторія Олександрівна, курсантка 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
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КЛІМУШИН Петро Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Проблема нормативно-правового визначення понять надійності, 

функціональної безпеки та живучості інформаційно-комунікаційних 

систем 

КУДІНОВ Вадим Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

Національної академії внутрішніх справ 
 

Щодо питання запровадження в МВС України Єдиної системи 

моніторингу повітряного простору 

КУРІЛЬОНОК Дмитро Валерійович, курсант 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ПЕРЕЦЬ Олексій В’ячеславович, курсант 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

РВАЧОВ Олексій Михайлович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Разработка алгоритма тестирования на проникновение в 

компьютерную систему 

ЛИЦЗЯН Чжан, преподаватель Юго-западного университета науки и 

техники (г. Цзяотун, Китай) 

ГОРЕЛОВ Юрий Петрович, кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры информационных технологий и кибербезопасности 

факультета № 4 Харьковского национального университета внутренних дел 

ГНУСОВ Юрий Валерьевич, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедры информационных технологий и кибербезопасности 

факультета № 4 Харьковского национального университета внутренних дел 
 

Якісна характеристика вимог до своєчасних і преспективних 

безпроводних телекомунікаційних систем 

МЕЛАЩЕНКО Оксана Петрівна, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

РОГ Вікторія Євгеніївна, старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 

Адаптивне тестування знань у дистанційному навчанні 

МОЖАЄВ Олександр Олександрович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ГОРЕЛОВ Олександр Юрійович, магістрант кафедри програмної 

інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки 
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Окремі аспекти вдосконалення навчання здобувачів у рамках 

дистанційної освіти 

ОСЯТИНСЬКА Ірина Анатоліївна, вчитель комунального закладу 

«Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 165 Харківської міської 

ради Харківської області» 
 

Інформаційна безпека смартфонів 

ПИЛИПЕНКО Олександр Вадимович, судовий експерт відділу 

комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Харківського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
 

Оперативне реагування на випадки домашнього насильства за 

допомогою Telegram чат-боту МВС України «#ДійПротиНасильства» 

ПЛЕХАНОВ Владислав Романович, курсант 3 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

РВАЧОВ Олексій Михайлович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

МАКАРЕНКО Павло Валентинович, кандидат психологічних наук, 

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

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Сучасні кібершахрайства щодо протизаконного заволодіння 

коштами з банківських рахунків громадян 

РВАЧОВ Олексій Михайлович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

КОВТУН Вікторія Олександрівна, курсантка 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Деякі вразлівості месенджера WhatsApp 

СВІТЛИЧНИЙ Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Використання штучного інтелекту для попередження злочинів 

СТРУКОВ Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 

4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ПІРІЄВ Рза Аділь, генеральний директор компанії «Vega-Plus» (м. 

Баку, Азербайджан)  
 

Безпека сучасних мереж рухомого зв’язку стандарту LTE  

ТУЛУПОВ Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 
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ТКАЧЕНКО Олександр Сергійович, студент 3 курсу факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Mathematical model of the process of improvement in computer systems 

WEILIN Cao, University lecturer Southwestern University of Science and 

Technology (Jiaotong City, China) 

SEMENOV Serhii, Doctor of Science, Professor, Head of department 

Computer Engineering and Programming National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute" 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

До питання про комерціалізацію людських ембріонів (міжнародно-

правовий досвід) 

ІВАНЧУК Поліна Володимирівна, курсантка 2 курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ШИШКА Наталія Віталіївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Канадський досвід протидії торгівлі людьми 

МАКАРЕНКО Вікторія Сергіївна, кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри поліцейської діяльності та публічного 

адміністрування факультету № 3 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
 

Боротьба з кіберзлочинністю на міжнародному рівні 

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 
 

Authorities responsible for regulation of cyber crime in Ukraine, 

comparison with other countries 

ТУПОТІНА Діана Артурівна, здобувач вищої освіти 2 курсу 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Світовий досвід боротьби з кіберзлочинністю 

ЧИННИК Петро Анатолійович, студент 3 курсу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського 



 



 

 


