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. м Дніпропетровськ

ОРГКОМІТЕТ

VII міжвузівської студентської наукової конференції

«Кримінальне право,  кримінологія та кримінальний процес: 
історія, тенденції, проблеми»,

присвяченої 15-річчю початку підготовки фахівців в галузі  
правознавства в НГУ

Голова  оргкомітету –  декан  юридичного  факультету  Державного  ВНЗ 
«Національний гірничий університет», професор Грищак Сергій Вікторович.

Заступники голови оргкомітету: 

- завідувачка кафедри кримінального права та кримінології, заслужений 
юрист України, доцент Шаніна Євгенія Григорівна;

-  професор  кафедри  кримінального  права  та  кримінології,  доктор 
юридичних наук, професор Хряпінський Петро Васильович;

 -  професор  кафедри  кримінального  права  та  кримінології,  кандидат 
юридичних наук, доцент Лень Валентин Валентинович.

Члени оргкомітету: - заступник завідувача кафедри кримінального права 
та  кримінології  з  організаційної  та  громадської  роботи,  доцент,  кандидат 
медичних наук, доцент Олійников Георгій Вікторович;

-  доцент  кафедри  кримінального  права  та  кримінології,  кандидат 
юридичних наук Гемай Світлана Олександрівна;



-  доцент  кафедри  кримінального  права  та  кримінології,  кандидат 
юридичних наук Світличний Олексій Олексійович;

-  завідувач  лабораторії  кафедри  кримінального  права  та  кримінології, 
асистент кафедри кримінального права та кримінології Пономарьова Тетяна 
Олександрівна.

РОБОЧА ПРОГРАМА

№ 
п/п

Захід Час Місце

1 Відкриття конференції, 

виступи учасників

18 грудня

1000- 1200

НГУ 

1-й корпус, ауд 1/104

2 Перерва:

1. Екскурсія  до  геологічного 
музею

2. Буфет

18 грудня

1200- 1240

НГУ 

1-й корпус, ауд. 1/106

(геологічний музей)

3 Продовження виступів учасників 
за секціями:

1. Кримінальне право та 
кримінологія.

2. Кримінальний процес.

18 грудня

1100- 1200

1530- 1630

НГУ 

1-й корпус, ауд. 1/104,

10-й корпус, ауд. 10/311

4 Підведення  підсумків  роботи 
конференції  (нагородження  за 
номінаціями)

18 грудня

1530- 1630

НГУ 

1-й корпус, ауд. 1/104



ПРЕЗИДІЯ

Декан юридичного факультету Державного ВНЗ «Національний 

гірничий університет», професор Грищак Сергій Вікторович  ;  

професор кафедри кримінального права та кримінології, доктор 
юридичних наук, професор Хряпінський Петро Васильович;

професор  кафедри  кримінального  права  та  кримінології, 
кандидат юридичних наук, доцент Лень Валентин Валентинович;

професор кафедри кримінального права та кримінології, доктор 
юридичних наук, професор Тертишник Володимир Митрофанович.



ПРОГРАМА ВИСТУПІВ

18 грудня 2012 р. 

Вступне слово з приводу відкриття конференції –

Грищак Сергій Вікторович, декан юридичного факультету Державного ВНЗ 
«Національний гірничий університет», професор

Лень  Валентин  Валентинович, професор  кафедри  кримінального  права  та 
кримінології, кандидат юридичних наук, доцент

Хряпінський Петро Васильович, професор кафедри кримінального права та 
кримінології, доктор юридичних наук, професор

Тертишник  Володимир  Митрофанович,  професор  кафедри  кримінального 
права та кримінології, доктор юридичних наук, професор



Секція 1.   Кримінальне право та кримінологія, ауд. 1/104  

1. Борук Вадим Віталійович, студент 3 курсу юридичного факультету Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара:

«Хуліганство та його характеристика»

Науковий  керівник: Хейлик Володимир Володимирович,  старший викладач  кафедри 
адміністративного  та  кримінального  права Дніпропетровського  національного 
університету імені Олеся Гончара, заступник декана з навчально-виховної роботи

2. Ступа Юлія Вікторівна, студентка 3 курсу юридичного факультету Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара:

«Психологічна сторона злочинності неповнолітніх»

Науковий  керівник: Юзікова  Наталія  Семенівна,  доцент  кафедри 
адміністративного  та  кримінального  права  Дніпропетровського  національного 
університету імені Олеся Гончара, кандидат юридичних наук, доцент

3.  Драган Яна Вікторівна, студентка 3 курсу юридичного факультету Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара:

«Визначення  стану  сильного  душевного  хвилювання  при  кваліфікації  умисного 
вбивства за ст. 116 ККУ» 

Науковий  керівник: Хейлик Володимир Володимирович,  старший викладач  кафедри 
адміністративного  та  кримінального  права Дніпропетровського  національного 
університету імені Олеся Гончара, заступник декана з навчально-виховної роботи 

4. Сущенко Мирослава В’ячеславівна,  студентка  3  курсу  юридичного  факультету 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара:

«Кримінологічні проблеми трансплантології» 



Науковий керівник: Юзікова Наталія Семенівна, доцент кафедри адміністративного 
та  кримінального  права  Дніпропетровського  національного  університету  імені  Олеся  
Гончара, кандидат юридичних наук, доцент

5.  Андрєєва Ганна Дмитрівна, студентка  3  курсу  юридичного  факультету 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара:

«Проблема легалізації евтаназії в Україні» 

Науковий  керівник: Галабурда Надія Анатоліївна,  доцент  кафедри 
адміністративного  та  кримінального  права  Дніпропетровського  національного 
університету імені Олеся Гончара, кандидат юридичних наук, доцент

6.  Юзіков Георгій Станіславич, студент  2  курсу  юридичного  факультету 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара:

«Характеристика ознак злочинів у сфері комп’ютерної інформації» 

Науковий керівник: Юзікова Наталія Семенівна, доцент кафедри адміністративного 
та  кримінального  права  Дніпропетровського  національного  університету  імені  Олеся  
Гончара, кандидат юридичних наук, доцент

7.  Бадирко Владислав Юрійович, курсант 3 курсу факультету міліції громадської безпеки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

"Особливості співучасті при вчинені злочину передбаченого ст. 185 КК України"

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

8.   Бут  Анастасія  Ігорівна,  курсант  3  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

«До  питання  про  суб`єктивну  сторону  складу  злочину,  передбаченого  ст.150  
Кримінального кодексу України»

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

9. Косаренко Олександр Вікторович,   курсант 3 курсу факультету  з підготовки слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

«Окремі  питання  об’єкта  злочину  передбаченого  ст.  119  Кримінального  кодексу  
України»



Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

10. Каторкін  Роман  Анатолійович,   курсант  4  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

«Чи має право на існування в Україні покарання у вигляді смертної кари?»

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

11. Бондаренко  Анна  Віталіївна,  курсант  3  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

«Кримінально-правове забезпечення репродуктивної безпеки людини в Україні очима 
майбутнього слідчого»

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

12.  Давиденко  Олена  Анатоліївна,  курсант  3  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

«До питання про протидію торгівлі людьми»

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

13.  Куліш  Олександра  Ігорівна,  курсант  3  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

«До питання про смертну кару як вид покарання»

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

14.  Левицький Сергій Валентинович,  курсант 3 курсу факультету  з  підготовки слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

«Особливості  об’єктивної  сторони  складу  злочину,  передбаченого  ст.  361-1  
Кримінального кодексу України»



Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

15. Ніколаєва  Елла  Василівна, курсант  3  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

"Насильство в сім’ї: поняття, види, профілактика"

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

16. Огородник  Вероніка  Русланівна, курсант  3  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

"Насильство в сім’ї: поняття, види, профілактика"

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

17. Очеретько  Марія  Віталіївна, курсант  3  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

"Систематичність  діяння  у  складі  злочину  «невиконання  слідчим  вказівок  
прокурора»"

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

18. Скрипник  Антон  Леонідович, курсант  3  курсу  факультету  міліції  громадської 
безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: 

"До питання про співучасть у кримінальному праві України"

Науковий  керівник:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доцент  кафедри 
кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

19. Городенец Анатолій Олександрович, курсант 4 курсу факультету з підготовки слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

«Щодо кримінологічної характеристики особи, яка вчинює терористичний акт»



Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри 
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

20. Дейнека  Юлія  Олександрівна, курсант  4-го  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського Державного університету внутрішніх справ:

«Кримінально-правова регламентація ст.201 КК України «контрабанда»»

Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри 
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

21. Падалка Аліна Володимирівна,  курсант 4-го курсу факультету з підготовки слідчих 
Дніпропетровського Державного університету внутрішніх справ

«Спеціально-кримінологічне  запобігання  втягненню  неповнолітніх  у  злочинну 
діяльність»

Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри 
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

22. Кривенко  Анна  Дмитрівна,  студентка  3  курсу  юридичного  факультету 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара:

«Кримінологічні підходи до розуміння причин злочинності»

Науковий керівник: Юзікова Наталія Семенівна, доцент кафедри адміністративного 
та  кримінального  права  Дніпропетровського  національного  університету  імені  Олеся  
Гончара, кандидат юридичних наук, доцент

23. Вандич Аліна Юріївна,  студентка  3  курсу юридичного факультету Державного ВНЗ 
«Національний гірничий університет»

«Кримінальна відповідальність спортсменів за шкоду, заподіяну іншим спортсменам, 
в ході проведення спортивних змагань»

Науковий керівник:  Світличний Олексій Олексійович, доцент кафедри кримінального 
права та кримінології  юридичного факультету Державного ВНЗ «Національний гірничий 
університет», кандидат юридичних наук

24. Воронцова  Віолетта  Владиславіївна,  студентка  3  курсу  юридичного  факультету 
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

«Кримiнально-правова квалiфiкаця евтаназiї»



Науковий керівник:  Світличний Олексій Олексійович, доцент кафедри кримінального 
права та кримінології  юридичного факультету Державного ВНЗ «Національний гірничий 
університет», кандидат юридичних наук

25. Цівковський Роман Михайлович, курсант 4-го курсу факультету з підготовки слідчих 
Дніпропетровського Державного університету внутрішніх справ

«Детермінанти злочинності неповнолітніх та вплив ЗМІ на формування злочинної 
поведінки»

Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри  
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

26.  Денежко Олександр Валерійович, курсант 4-го курсу факультету з підготовки слідчих, 
Дніпропетровський державний університет

«Деякі  аспекти  сутності  кримінологічної  характеристики  злочинів  у  бюджетній 
сфері»

Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри  
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

27. Гузенко Поліна Вікторівна,  студентка 4 курсу,  напряму підготовки «Правознавство» 
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

«Причини латентної злочинності. Шляхи і способи її подолання»

Науковий керівник: Чебикіна Тетяна Сергіївна, старший викладач

28. Бойко  Олена  Олександрівна,  курсант   4  курсу, Дніпропетровський  державний 
університет внутрішніх справ

«Виконання та відбування покарання неповнолітніми. Зарубіжний досвід»

Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри  
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

30.  Лебідь  Павло  Юрійович,  студент  4  курсу,  напряму  підготовки  «Правознавство» 
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

«Причини і умови злочинності неповнолітніх та їх подолання»

Науковий керівник: Чебикіна Тетяна Сергіївна, старший викладач

31. Лопата  Наталя  Олександрівна,  студентка  4  курсу,  напряму  підготовки 
«Правознавство» Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля



«Участь фізичної особи-жертви у формуванні криміногенної ситуації»

Науковий керівник: Чебикіна Тетяна Сергіївна, старший викладач

32. Гаращук Діана Петрівна, курсант 4 курсу,  Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ

«Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітніми в  

Україні»

Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри  
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

33. Cадій Дарина Едуардівна, курсант 4 курсу, Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ

«Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками»

Науковий  керівник:  Однолько  Інна  Валентинівна,  старший  викладач  кафедри  
кримінального  права  і  кримінології  Дніпропетровського  державного  університету 
внутрішніх справ, к.ю.н.

34. Тарасова Олена Валентинівна, ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

«Предмет шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням 
електронно-обчислювальної техніки»

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Бабанін С.В.

35. Хрідочкіна  Анастасія  Андріївна,  ад’юнкт  кафедри  кримінального  права  та 
кримінології,  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

«Проблемні питання кваліфікації злочинів проти інтелектуальної власності»

Науковий керівник: д.ю.н., професор Негодченко О.В.

36. Кулик  Катерина  Василівна,  студентка  4  курсу, Державний  ВНЗ  «Національний 
гірничий університет»

«Корупція та хабарництво: поняття, розмежування, окремі проблеми»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент.

37. Пітюренко  Анна  Валеріївна,  студентка  4  курсу,  Державний  ВНЗ  «Національний 
гірничий університет»



 «Угода про визнання винуватості»

Науковий керівник:  Хряпінський Петро Васильович, професор кафедри кримінального  
права та кримінології, д. ю. н., професор

38. Гопанюк Ольга   Ярославівна,  студентка  5  курсу,  Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет»

«Юридичні особи як можливі суб'єкти злочину: міжнародно-правовий досвід»

Науковий керівник:  Хряпінський Петро Васильович, професор кафедри кримінального  
права та кримінології, д. ю. н., професор

39. Бикова Катерина Костянтинівна, студентка 5 курсу, Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет»

«Питання  удосконалення  кваліфікуючих  ознак  ч.2  ст.121  Кримінального  кодексу 
України»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент.

40. Калюжна  Вікторія  Юріївна, студентка  5  курсу,  Державний  ВНЗ  «Національний 
гірничий університет»

«Сучасні організовані злочинні організації»

Науковий керівник:  Хряпінський Петро Васильович, професор кафедри кримінального  
права та кримінології, д. ю. н., професор

41. Куцепал Юлія Юріївна, студентка 5 курсу,  Державний ВНЗ «Національний гірничий 
університет»

« Примусові заходи виховного характеру як різновид кримінально-правового примусу»

Науковий керівник:  Хряпінський Петро Васильович, професор кафедри кримінального  
права та кримінології, д. ю. н., професор

42. Зайцева Ганна Сергіївна, студентка 5 курсу, Державний ВНЗ «Національний гірничий 
університет»

 «Судова  практика  та  її  вплив  на  застосування  закону  України  про  кримінальну 
відповідальність»

Науковий керівник:  Хряпінський Петро Васильович, професор кафедри кримінального  
права та кримінології, д. ю. н., професор



43. Штельмах Анастасія Анатоліївна,  студентка 4 курсу, Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет»

 «Правове регулювання трансплантації людських органів в Україні»

Науковий керівник: Світличний Олексій Олексійович, доцент кафедри кримінального 
права та кримінології, кандидат юридичних наук

44. Штельмах Анастасія Анатоліївна, студентка 4 курсу, Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет»

 «Життєвий і творчий шлях професора Коржанського М.Й»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент.

45. Пітюренко Анна Валеріївна,  студентка 4 курсу, Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет»

«Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: окремі питання»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент.

46. Омелян Вікторія Олександрівна, студентка 4 курсу, Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет»

«Життєвий і творчий шлях професора В.В. Сташиса»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент.

47. Дакова Юлія Анатоліївна, студентка 4 курсу, Державний ВНЗ «Національний гірничий 
університет»

 «Окремі питання зловживання службовим становищем в бюджетній сфері»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент.

48.  Авєтіс’янц Ольга Сергіївна, студентка 4 курсу, Державний ВНЗ «Національний 
гірничий університет»

«Нарис наукової діяльності професора О.О. Дудорова»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент.

49.  Тітова Тетяна Юріївна,  студентка 4 курсу,  Державний ВНЗ «Національний гірничий 
університет»



 «Злочини, вчинені неповнолітніми: окремі аспекти соціально-психологічні питання»

Науковий керівник:  Лень Валентин Валентинович,  професор кафедри кримінального 
права та кримінології, к. ю. н., доцент

Секція 2. Кримінальний процес, ауд. 10/311

1. Ставнича Альона Сергіївна, курсант 5 курсу, Академія митної служби України

«Проблеми  практичного  втілення  нового  Кримінального  процесуального  кодексу  
України»

 Науковий керівник:  Давлатов Шавкат Бабоєвич, кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри кримінального-правових дисциплін

2. Редзель  Наталія  Дмитрівна,  курсант  IV  курсу  факультету  кримінальної  міліції 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

«Взаємодія  оперативних  підрозділів  з  іншими  підрозділами  ОВС  при  розслідуванні  
кримінальних правопорушень, вчинених проти життя і здоров’я особи»

Науковий  керівник:   Дараган  Валерій  Валерійович,  старший  викладач  кафедри  
оперативно-розшукової  діяльності  факультету  кримінальної  міліції  Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ

3. Богданова  Анастасія  Андріївна,  Князєва  Юлія  Станіславівна,  студентки  3  курсу 
напряму  підготовки  «Правознавство»  Дніпропетровського  університету  імені  Альфреда 
Нобеля

«Нововведення Кримінального процесуального кодексу України: інститут угод»

Науковий  керівник: Підченко Тетяна Володимирівна,  старший  викладач 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

4.  Редзель  Олександр  Валентинович, курсант  4  курсу,  Дніпропетровський  державний 
університету внутрішніх справ



«Деякі  особливості  використання  підрозділами  ОВС  інформаційних  можливостей 
Інтернет під час розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості»

Науковий  керівник:   Дараган  Валерій  Валерійович,  старший  викладач  кафедри  
оперативно-розшукової  діяльності  факультету  кримінальної  міліції  Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ

5.  Денежко Олександр Валерійович, курсант  4 курсу факультету з підготовки слідчих, 
Дніпропетровський державний університету внутрішніх справ

«Арешт на кореспонденцію за КПК України 1960 року. та КПК України 2012 року:  
порівняльний аналіз»

Науковий керівник:  Сліпченко В.І., к.ю.н.,доцент, майор міліції 

6. Нечаєв Денис Сергійович, курсант 4 курсу Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ факультету з підготовки слідчих

«Загальні  положення  щодо  застосування  запобіжних  заходів  до  неповнолітніх  
підозрюваних на досудовому провадженні за КПК України 2012 року»

Науковий керівник: Захарко А. В. к.ю.н., доцент кафедри кримінальногопроцесу, майор 
міліції

7. Городенець Анатолій Олександрович, курсант 4 курсу факультету з підготовки слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

«Встановлення нагляду за неповнолітнім підозрюваним на досудовому провадженні за  
КПК України 2012 року»

Науковий керівник: Захарко А. В. к.ю.н., доцент кафедри кримінальногопроцесу, майор 
міліції

8.  Беззуб  Яна  Олександрівна,  курсант  IV  курсу  факультету  з  підготовки  слідчих 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

«Проблеми  застосування  застави  під  час  досудового  провадження  у  справах 
неповнолітніх»

Науковий керівник: Солдатенко Олена Анатоліївна, професор кафедри кримінального  
процесу, к.ю.н., полковник міліції

9.  Серебренникова  Анастасія  Вікторівна,  студентка  3  курсу  напряму  підготовки 
«Правознавство» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

«Нова норма КПК України :домашній арешт - проблеми впровадження»



Науковий  керівник:  Підченко  Тетяна  Володимирівна,  старший  викладач,  
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, кафедра права

10.  Міщенко  Каріна  Олександрівна,  студентка  3  курсу  напряму  підготовки 
«Правознавство» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

«Порушення права недоторканності житла»

Науковий  керівник:  Підченко  Тетяна  Володимирівна,  старший  викладач,  
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, кафедра права

11. Ковригін Владислав Сергійович, студент 3 курсу напряму підготовки «Правознавство» 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

«Інновації кримінально-процесуального законодавства, пов’язані із прийняттям нового  
Кримінально-процесуального кодексу»

Науковий  керівник:  Підченко  Тетяна  Володимирівна,  старший  викладач,  
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, кафедра права

12. Горенич Анастасія Василівна, Лисиця Богдан Юрійович, студенти 3 курсу напряму 
підготовки «Правознавство» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 

«Угода про визнання винуватості»

Науковий  керівник:  Підченко  Тетяна  Володимирівна,  старший  викладач,  
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, кафедра права

13.  Полянська Валентина Іванівна,  1 курс  магістратури,  Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ

«Сутність та проблемні моменти кримінального провадження на підставі угод»

Науковий  керівник:  Гаркуша Аліна Григорівна,  викладач  кафедри  кримінального 
процесу факультету з підготовки слідчих ДДУВС

14.  Давидюк  Денис  Анатолійович,  ад’юнкт  кафедри  кримінального  процесу, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

«Окремі проблеми назви слідчий експеримент»

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Примаченко В.Ф.

15.  Добреля  Андрій  Геннадійович, студент  Дніпропетровського гуманітарного 
університету

«Судочинство на українських землях у xvii - xviii ст.»

Науковий керівник: Хрідочкін А.В., к.і.н.

16.  Кодріна  Олена,  студентка  гр.  ЮД-043 Дніпропетровського  державного університету 
внутрішніх справ



«Характеристика  деяких  новел  нового  Кримінального  процесуального  кодексу 
України»

Науковий  керівник:  Тертишник  Володимир  Митрофанович,  професор,  доктор 
юридичних наук, професор

17.  Пивонос  М.  А.,  студентка  Дніпропетровського  державногоуніверситету  внутрішніх 
справ

«Запобіжні заходи за новим Кримінальним процесуальним кодексом»

Науковий  керівник:  Тертишник  Володимир  Митрофанович,  професор,  доктор 
юридичних наук, професор

18.  Маковицька Ірина Сергіївна,  курсант  3  курсу,  Дніпропетровський  державний 
університет внутрішніх справ

«Початок досудового розслідування за новим КПК»

Науковий керівник: Кіріченко Анна Володимирівна, кандидат юридичних наук


