
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2019 

1 

МВС України 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
СУЧАСНОЇ НАУКИ  

в дослідженнях молодих учених 
 
 

Тези доповідей учасників  
науково-практичної конференції 

з нагоди святкування Дня науки, відзначення 
Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи 

 
(м. Харків, 16 травня 2019 року) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Харків 2019 

 

 



Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2019 

2 

УДК 34(477)(063) 
         А45 
 

Друкується згідно з рішенням оргкомітету за дорученням Харківського 
національного університету внутрішніх справ від 13.03.2019 № 31. 
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Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях моло-
дих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди 
святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя 
заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 212 с. 

У збірці знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, аспі-
рантів, слухачів магістратури, здобувачів наукового ступеня і молодих 
вчених Харківського національного університету внутрішніх справ та 
інших юридичних ЗВО України, присвячені розкриттю проблем, що 
існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної дія-
льності. 

УДК 34(477)(063) 
 

Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. 
Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори 

та їх наукові керівники. Електронна копія збірника безоплатно розміщується  
у відкритому доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ 
(http://www.univd.edu.ua) у розділі «Видавнича діяльність. Матеріали науково-практичних 

конференцій, семінарів тощо», а також у репозитарії ХНУВС 
(http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/). 
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