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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова – ректор Сокуренко Валерій Васильович  

Заступник голови – перший проректор Швець Дмитро Володимирович 

Секретар – доцент кафедри трудового та господарського права Коваленко 

Костянтин Вікторович 

 
Члени оргкомітету: 

− проректор Клочко Анатолій Миколайович; 

− декан факультету № 2 Бортник Сергій Миколайович;  

− начальник відділу організації наукової роботи Мірошниченко Оксана 

Станіславівна; 
− завідувач кафедри трудового та господарського права Мельник 

Костянтин Юрійович; 

− начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця Олексій 

Вікторович; 

− начальник інформаційно-технічного відділу Полховський Олександр 

Миколайович; 

− начальник відділу організації служби Тарасенко Віталій Миколайович; 

− начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова Ірина Василівна; 

− директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 

 
16 листопада 2018 року 

 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00 

Відкриття конференції, пленарне засідання: 10.00 – 11.30 

Кава-брейк: 11.30 – 12.00 

Продовження пленарного засідання, виступи від секцій: 12.00 – 14.00 

Підведення підсумків конференції, прийняття рекомендацій: 14.00 – 14.30 

Фуршет: 14.30 – 16.00 

Від’їзд учасників конференції 

 
 

 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  
 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

просп. Л. Ландау 27 

Зал засідань Вченої ради 

 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
 

українська, російська 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
 

Доповіді – до 10 хвилин 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Вітальне слово учасникам конференції 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
До проблеми правової регламентації службової дисципліни в 

Національній поліції України  
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

 

Проблеми реформування правоохоронної системи України 
БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України 

 

До проблеми кодифікації трудового законодавства 
 ГУСАРОВ Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України 

 

Стимулювання професійної діяльності поліцейського в Україні 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

Досвід правового регулювання проходження служби поліцейськими у 

Великобританії  
ВІЛСОН Пітер, радник-тренер регіонального представництва 

Консультативної місії Європейського Союзу в Харкові з питань взаємодії 

поліції з громадою; ЧЕРНИШЕНКО Олег, спеціаліст з тренінгів 

Консультативної місії Європейського Союзу, кандидат педагогічних наук 

 

Запозичення досвіду Сполучених Штатів Америки у контексті 

адміністративно-правового забезпечення організації громадського контролю 

у сфері державного управління  
ДЕНИСЕНКО Анатолій Петрович, Народний депутат України 
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Соціальний захист населення в умовах сучасного трудового 

законодавства України 
ШПАРАГА Юрій Іванович, директор Департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації 

 

До окремого питання тимчасового відсторонення від посади судді 
ПРИЛИПКО Сергій Миколайович, член Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, 

заслужений діяч науки і техніки України 

 

Соціально-правові аспекти реінтеграції осіб похилого віку у ринок праці 
ВЕНЕДІКТОВ Валентин Семенович, президент Української асоціації 

фахівців трудового права, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України 

 

Інститут глобальних доповідей Міжнародної організації праці: 

сутність, мета і задачі  
ЯРОШЕНКО Олег Миколайович, завідувач кафедри трудового права 

Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 

 

Окремі проблеми застосування контрактів про проходження служби в 

поліції 
ВЕРЕІТІН Сергій Володимирович, начальник Куп’янського відділу 

поліції  ГУНП України в Харківській області, полковник поліції  

 

Проблеми законодавчого регулювання  та реалізації прав у сфері праці 
ЖЕРНАКОВ Володимир Володимирович, професор кафедри трудового 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

кандидат юридичних наук, професор 

 

Щодо правового регулювання надання соціальних послуг з професійного 

навчання безробітних  
МОСКАЛЕНКО Олена Вячеславівна, завідувач кафедри цивільно-

правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор 

юридичних наук, професор  

 

 



 6

 

Контракт як ключова підстава виникнення трудових правовідносин з 

поліцейськими 
БОРТНИК Сергій Миколайович, декан факультету № 2 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук 

 

Окремі питання запобігання гендерній дискримінації у сфері праці на 

локальному рівні 
СІЛЬЧЕНКО Сергій Олександрович, доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат 

юридичних наук, доцент 
 

Проблеми реалізації Закону України «Про державну службу» через 

правову невизначеність щодо необхідного рівня володіння українською мовою 

державними службовцями 
БОЖКО Володимир Миколайович, доцент кафедри кримінального та 

адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  доктор 

юридичних наук, доцент 

 

Застосування нових форм регулювання трудових відносин 
КОПАЙГОРА Іван Данилович, Криворізький економічний інститут 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», кандидат юридичних наук, професор; Копайгора Ірина Іванівна, 
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Трудо-правовий зміст концепції гідної праці в умовах глобалізаційних 

процесів  
ШАБАНОВ Роман Іванович, професор кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор юридичних наук, 

доцент 

 

Окремі аспекти сучасної соціальної політики Республіки Польща 
 МАРЧУК Микола Іванович, завідувач кафедри конституційного і 

міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 
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Чи сприяє встановленню гендерної рівності скасування МОЗ переліку 

важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на  

яких  забороняється застосування праці жінок? 
КОВАЛЕНКО Олена Олександрівна, професор кафедри цивільно-

правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор 

юридичних наук, доцент 

 

Теоретико-правова характеристика службово-трудових спорів  
ІНШИН Микола Іванович, завідувач кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 

 

Окремі проблеми правової регламентації колективно-договірного 

регулювання та змісту колективних договорів  
МЕЛЬНИК Костянтин Юрійович, завідувач кафедри трудового та 

господарського права Харківського національного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор 

 

Деякі законодавчі заходи сприяння зайнятості осіб з інвалідністю 
ПИЛИПЕНКО Пилип Данилович, завідувач кафедри соціального права 

Львівського національного  університету імені Івана Франка, доктор юридичних 

наук, професор 

 

До проблеми реалізації права на працю в Україні  
ТАТАРІНОВ Роман Володимирович, заступник начальника Головного 

слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби 

України, кандидат юридичних наук 

 

Нормативна основа колективних переговорів з укладення колективних 

договорів і угод 
ЧАНИШЕВА Галія Інсафівна, декан соціально-правового факультету 

Національного університету  «Одеська юридична академія», доктор юридичних 

наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 

 
Актуальні форми діяльності профспілок за сучасних умов 
ЦЕСАРСЬКИЙ Фелікс Анатолійович, доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор 

юридичних наук, доцент 
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СЕКЦІЯ І 
 

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Окремі проблеми відмежування юридичного факту, що вказує на строк 

трудового договору, від відкладальної чи скасувальної обставини  
ВАВЖЕНЧУК С. Я., професор кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор юридичних наук, доцент; МИДЕЛЬ А. М., магістрант 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Проблеми трудового законодавства в умовах прекаризації та 

цифровізації зайнятості  
ВИШНОВЕЦЬКА С. В., завідувач кафедри цивільного права і процесу 

Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, доцент 
 
Системність як основна властивість принципів права 
ГЕТЬМАНЦЕВА Н. Д., доцент кафедри приватного права Чернівецького  

національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук 
 

Значення принципів трудового права в правовому регулюванні трудових 

відносин 
ЖИГАЛКІН І. П., суддя Господарського суду Харківської області, доктор 

юридичних наук 

 

Дисциплінарна відповідальність адвокатів: проблемні питання 
КОЛЄСНІК Т. В., професор кафедри цивільно-правових дисциплін 

Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, 

доцент 

 

Подолання незадекларованої праці посадовими особами Державної 

служби України з питань праці 
ЛАГУТІНА І. В., завідувач  кафедри трудового права і права соціального 

забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія», 

доктор юридичних наук, доцент 
 

Проблеми та переваги аутсорсингу як однієї з нестандартних форм 

зайнятості 
ЛУКАШ С. С., директор Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
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Щодо необхідності систематизації способів судового захисту трудових 

прав 
ЛЮБЧИК О. А., професор кафедри державно-правових дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 

наук  

 

Правові засади соціального партнерства в Україні 
МОГІЛЕВСЬКИЙ Л. В., учений секретар секретаріату вченої ради 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 

наук, професор 

 

До проблеми удосконалення процедури притягнення працівників до 

трудової відповідальності 
ПОДОРОЖНІЙ Є. Ю., професор кафедри трудового та господарського 

права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор 

 

Захист від мобінгу в трудових відносинах 
ПУЗИРНИЙ В. Ф., професор кафедри трудового права, адміністративного 

права та процесу Чернігівського національного технологічного університету, 

доктор юридичних наук, професор 

 

Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального 

забезпечення» як євроінтеграційний стандарт для України  
СИНЧУК С. М., професор кафедри соціального права Львівського 

національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, доцент 
 

Трудовий + цивільний = непонайменований (непоіменований) договір: як 

теоретична конструкція стала правовим висновком Верховного Суду 
ШУМИЛО М. М., начальник правового управління Касаційного 

цивільного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, с.н.с. 

 

Проблемні питання прийняття на роботу неповнолітнього  
БЕРЕЗОВСЬКА Н. Л., доцент кафедри ПСтаСК Одеської національної 

академії зв’язку імені О.С. Попова, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Дискримінація у сфері трудових відносин за релігійною ознакою 
БОБКО В. Г., доцент кафедри цивільного права і процесу Національної 

академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
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Щодо визначення сутності поняття «право на соціальне забезпечення» 
БОРИЧЕНКО К. В., доцент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична 

академія», кандидат юридичних  наук 

 

Праця членів фермерських господарств як особлива форма 

підприємницької діяльності в контексті сплати ЄСВ 
БРИГАДИР І. В., доцент кафедри трудового та господарського права  

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент  

 

Правовий статус медіатора при вирішенні трудових спорів 
БУРАК В. Я., доцент кафедри соціального права Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент

  

Щодо поняття і юридичної природи локального правового регулювання 

оплати праці 
БУРНЯГІНА Ю. М., асистент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук 

 
Самозахист як форма захисту трудових прав працівників 
ВАСИЛЬКО І. В., доцент кафедри правового забезпечення господарської 

діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 

 

Обмежена матеріальна відповідальність у трудовому праві України 
ВЕРЕНКІОТОВА О. В., викладач кафедри цивільного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Сучасні підходи правового регулювання трудової дисципліни в 

трудовому праві 
ВЄТУХОВА І. А., доцент кафедри трудового права Національного  

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, 

доцент   

   

Принцип солідарності в соціальному забезпеченні населення України 
ГНАТЕНКО К. В., головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення та контролю у сфері нотаріату управління з питань нотаріату 

(Головне територіальне управління юстиції у Харківській області), кандидат 

юридичних наук 
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Щодо правового регулювання соціального діалогу в Україні 
ЖДАН М. Д., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Окремі питання правового регулювання виплат за час вимушеного 

прогулу 
КИЯН В. Я., доцент кафедри цивільного, адміністративного та 

фінансового права Інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного 

університету, кандидат юридичних наук,  доцент 

 

Проблемні питання видачі та оплати листка тимчасової 

непрацездатності 
КОРНЄВА П. М., асистент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  кандидат юридичних наук  

 

До питання реалізації концепції соціального призначення трудового 

права в Україні 
КОСТЮЧЕНКО О. Є.,  доцент кафедри цивільного права та процесу 

Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Диференціювання  понять «заробітна плата», «рівень середньої 

заробітної плати», «середня заробітна плата» 
КРАСЮК Т. В., доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  кандидат юридичних наук, 

доцент  

 

Фактори та показники ефективності норм трудового права  
   КУПІНА Л. Ф. професор кафедри галузевих юридичних дисциплін 

Національного педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Функції нормативних заборон у трудовому праві України  
ЛЕЖНЄВА Т. М., доцент кафедри права Університету імені Альфреда 

Нобеля, кандидат юридичних наук, доцент; ЧЕРНОП’ЯТОВ С. В., доцент 

кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля, кандидат юридичних наук 
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Нарушение трудовых прав работников как одна из основных проблем 

украинского рынка труда 
ЛЕОНЕНКО Н. А., научный сотрудник учебного научно-

производственного центра Национального университета гражданской защиты 

Украины, кандидат экономических наук 

 

Деякі питання здійснення нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства у сфері охорони праці  
ЛИТВИНЕНКО В. М., доцент кафедри трудового права, 

адміністративного права та процесу Чернігівського національного 

технологічного університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Правові наслідки зловживання правом сторонами трудових 

правовідносин 
 МАКСИМЕНКО Н. О., доцент кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук 

 

Умови колективного договору як гарантія дотримання трудових прав 

найманих працівників  
МИРОНЕНКО В. П., професор кафедри цивільного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Некоторые проблемы трудового законодательства Республики 

Беларусь, связанные с трудовым договором  
МОСКАЛЕВИЧ Г. Н., доцент БИП-Института правоведения (г. Минск), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Категорія «безробіття» у документах та рішеннях Міжнародної 

організації праці  
НАЗИМКО О. В., докторант Донецького юридичного інституту МВС 

України, кандидат юридичних наук 

 

Чи потрібен трудовому праву ненормований робочий час?  
НОВІКОВ Д. О., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, кандидат юридичних наук 
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Окремі аспекти проблеми ефективності моделі соціального діалогу для 

України  
ОГІЄНКО І. В., доцент кафедри трудового, аграрного, екологічного права 

та соціального захисту населення Харківського економіко-правового 

університету, кандидат юридичних наук 

 

Стратегія розвитку трудового права  
ПОГОРЄЛОВА О. С., асистент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат юридичних наук 

 

Встановлення систем оплати та заохочення як важливий локальний 

правовий акт регулювання трудових відносин  
ПУЗАНОВА Т. А., науковий співробітник секретаріату вченої ради 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

 

Вдосконалення трудового законодавства України щодо випробування 

при прийнятті на роботу 
ПУЗИРНА Н. С., доцент кафедри трудового права, адміністративного 

права та процесу Чернігівського національного технологічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Забезпечення гендерної рівності як напрям реалізації концепції гідної 

праці в Україні 
 САХАРУК І. С., асистент кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат юридичних наук 

 

Медіація (посередництво) як можливість захисту прав працівників та 

вирішення трудових спорів (конфліктів): досвід США  
СЕРЕДА О. Г., доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Заборона як спосіб забезпечення локального правового регулювання 

трудових відносин в Україні  
СИЧОВА В.В., старший науковий співробітник секретаріату вченої ради 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 
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Корпоративні норми у системі локального нормотворення  
СІРОХА Д.І., доцент кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат юридичних наук 

 

Щодо особливостей конкурсного заміщення посад науково-педагогічних 

працівників  
ТУРУТА О. В., доцент кафедри філософії  Харківського національного 

університету радіоелектроніки,  кандидат юридичних наук, доцент; ЧЕПЕЛА 
С. П., начальник відділу кадрів Харківського національного університету 

радіоелектроніки 

 

Деякі питання щодо відпустки у зв’язку з навчанням  
ЧАВИКІНА Т. І., завідувач кафедри трудового, аграрного, екологічного 

права та соціального захисту населення Харківського економіко-правового 

університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

До питання про регулювання робочого часу та часу відпочинку в праві 

Європейського Союзу  
ЧОРНОУС О. В., доцент кафедри трудового та господарського права 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

До питання про визначення сфери дії права соціального забезпечення 
ЯКОВЛЄВА Г. О., доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук 

 

Соціальний діалог як важлива складова регулювання умов праці  
ЯКОВЛЄВ О. А., доцент кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Особливості правового регулювання відпусток як гарантії держави, що 

надається працівнику  
ЯРОШЕНКО А. С., старший викладач кафедри цивільного права та 

процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 

 

Колективні трудові відносини та їх проблеми в Україні  
ЯЩЕНКО О. А., доцент кафедри управління та організації діяльності у 

сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту  
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України, кандидат економічних наук, доцент; КІШИНСЬКИЙ В. С., курсант 

Національного університету цивільного захисту України; СВІТЛИЧНИЙ В. Б., 
курсант Національного університету цивільного захисту України 
 

Cтaнoвлeння тa poзвиток трудового законодавства України  
БОЙКО О. І., викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 
ШТИРХУНОВА А. Д., курсант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

Соціальні чинники виникнення договірних відносин в трудовому праві 

України 
 ГОЛОПИЧ Т. П., старший викладач кафедри трудового, аграрного, 

екологічного та соціального захисту населення Харківського економіко-

правового університету 

 

Проблемы трудового законодательства в отношении вынужденных 

переселенцев  
ГУСАРОВ К. А., старший научный сотрудник учебно-научно-

производственного центра Национального университета гражданской защиты 

Украины 

 

Досвід Хорватії як орієнтир для вдосконалення норм диференціації у 

проекті Трудового кодексу України  
ДУДІН В. М., аспірант Київського університету права НАН України 

 

Суб’єкти права на медичну допомогу  
КОРНІЛОВА О. В., аспірантка Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

 

До проблеми визначення обтяжуючих та пом’якшуючих обставин 

вчинення дисциплінарного проступку  
ПОДОРОЖНІЙ А. Ю., викладач кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

 

До питання сутності оплати праці  
СЕВАСТЬЯНЕНКО К. О., здобувач кафедри правознавства 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

 

 



 16

Житлова субсидія – новації сьогодення 
ХРЕНОВА Т. Ю., здобувач кафедри цивільного та господарського права 

Донецького юридичного інституту МВС України 

 

Правові ознаки способів захисту права на працю  
ЦИМБАЛА І. З., аспірант Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

 

Гарантії захисту права на життя працівника при припиненні 

виконання трудової функції  
ЮЗЬКО Т. М., аспірант Харківського національного університету 

внутрішніх справ, викладач правових дисциплін Барського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. М.  Грушевського 

 

Перспективи розвитку самозайнятості у законодавстві України  
МЕДВЕДЄВА Д. О., курсант Національного університету цивільного 

захисту України; ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А. Л., начальник наукового 

відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України, кандидат наук з 

державного управління 

 

Методологічна роль поняття "споживчий кошик" для розвитку 

соціально-забезпечувального  законодавства 
МОТРИЧ А.І., провідний фахівець центру проблем імплементації 

європейського соціального права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук. 
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СЕКЦІЯ ІІ 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
ТА СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 

 

Метод проектів як освітня технологія та напрямок діяльності в 

підготовці кадрів для Національної поліції України 
КЛОЧКО А. М., проректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент 

 

Види правоохоронних органів 
БРАТЕЛЬ С. Г., т.в.о. завідувача кафедри адміністративної діяльності 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Загрози соціальній безпеці держави в процесі реформи системи освіти 

України 
БУРАК М. В., старший науковий співробітник наукової лабораторії з 

проблем кримінальної поліції Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

 

Проблемні питання законодавства при реформуванні Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій  
ВАВРЕНЮК С. А.,  докторант Національного університету цивільного 

захисту України, кандидат наук з державного управління 

  

Аналіз базових дефініцій Дисциплінарного статуту Національної 

поліції України 
ВАЛЄЄВ Р. Г., старший викладач кафедри ТСП Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук; ГЕРАСИМЧУК Ю. В., 
заступник декана факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Конфліктологічна  підготовка керівника як чинник конструктивного  

розв’язання трудових конфліктів у підрозділах Національної поліції 
ГІРЕНКО С.П., заступник декана факультету № 2  Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Дисциплінарна відповідальність поліцейського у сучасних умовах 
ГОНЧАРУК В. В., доцент кафедри трудового та господарського права 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, с.н.с. 
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До питання корупції та необхідності її законодавчого визначення як 

показника соціально-економічної безпеки 
ЄВСЮКОВ О. П.,  професор кафедри державної служби, управління та 

навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Обмеження доступу до державної служби у зв’язку з обвинувальним 

вироком суду та судимістю 
 ЗАВАЛЬНИЙ М. В., доцент кафедри адміністративного права і процесу 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, с.н.с. 

 

Питання юридичної природи трудових правовідносин з державними 

службовцями 
КЛИМЕНКО А. Л., викладач кафедри трудового та господарського права  

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних  наук 

 

Про деякі проблеми правового регулювання дисциплінарної 

відповідальності поліцейських 
КОВАЛЕНКО К. В., доцент кафедри трудового та господарського права 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

  

Система підготовки фахівців для військової служби правопорядку у 

Збройних силах України 
КОТЛЯРЕНКО О. П., начальник науково-дослідного відділу проблем 

військового законодавства Центру воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 

кандидат юридичних наук 

 

Діяльність інституту державної служби в Україні в умовах 

європейської інтеграції 
КРИЖНА В. В., старший науковий співробітник наукової лабораторії з 

проблем кримінальної поліції Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, с.н.с. 

 

Національна безпека як пріоритет правоохоронної та іншої 

інституційної діяльності 
КРУК С. І., докторант Національного університету цивільного захисту 

України, кандидат педагогічних наук 
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Проблеми державної служби в Україні з урахуванням вимог і 

стандартів Європейського Союзу  
ЛЯШЕВСЬКА О. І., доцент кафедри управління та організації діяльності 

у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту 

України, кандидат наук з державного управління; ДАВИДЕНКО А. В., студент 

Національного університету цивільного захисту України; МАЗЧЕНКО В. А., 
курсант Національного університету цивільного захисту України 
 

Соціальне забезпечення державних службовців як виклик праву 

соціального забезпечення  
ПАНАСЮК О. Т., доцент кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат юридичних наук, доцент 
 

Державний службовець як суб’єкт трудового права 
ПОЖАРОВА О. В., доцент кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія», 

кандидат юридичних наук 

 

Діяльність дільничного офіцера поліції по охороні громадського порядку 

в об’єднаній територіальній громаді  
САПРУН О.В., доцент кафедри права Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту, кандидат юридичних наук; САРАФІН В. Ф., 
старший викладач кафедри права Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту 

 

Соціальний захист працівників органів правопорядку  
СМОЛЯРОВА М. Л., доцент кафедри конституційного, адміністративного 

та трудового права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент; ШЕВЧЕНКО-КАРАПИШ А. О., 
магістрант Запорізького національного технічного університету 
 

Державна служба в Національній поліції України  
СОЛОНЕНКО О. М., професор кафедри конституційного права та прав 

людини Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Проблеми застосування поліцейськими превентивних заходів: сучасний 

стан та іноземний досвід  
ТАРАН О. С., доцент кафедри адміністративних та цивільно-правових 

дисциплін Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук 
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Щодо основних обов’язків поліцейського: надання чи забезпечення 

надання невідкладної домедичної і медичної допомоги  
ТІХОНОВА М. А., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 
 

Поняття і сутність інформаційно-правового забезпечення протидії 

корупції в правоохоронних органах  
ЩЕРБАНЬ В. Д., докторант Міжрегіональної Академії управління 

персоналом, кандидат юридичних наук 
 

Передумови зародження адміністративно-правового регулювання 

координаційної ролі як функції держави 
БАГАНЕЦЬ В.О., доцент кафедри управління безпекою, антикорупційної 

та правоохоронної діяльності Навчально-наукового інституту права імені князя 

Володимира Великого МАУП 
 

Проблеми протидії молодіжній злочинності в правоохоронних органах 

України 
БІЛІЧЕНКО В. В., старший викладач Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

Порівняльний аналіз законодавства щодо діяльності поліції України і 

Молдови  
ГІДЕНКО Є. С., викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

 

Неоднозначність трудової правосуб’єктності державного службовця  
ГЛАДКИЙ В. В., аспірант Навчально-наукового інституту права імені 

князя Володимира Великого МАУП 

 

Поняття публічної (державної) служби та публічного службовця: 

питання правової кваліфікації  
МАТЧУК С. В., викладач кафедри адміністративного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; МАТЧУК 
В. Б., студент Національної академії  внутрішніх справ 
 

Суб’єкт призначення та керівник державної служби: зміст та 

співвідношення  
НЕГАРА Р.В., аспірант Національного університету «Одеська юридична 

академія» 
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Дотримання гендерної рівності при прийнятті жінок на службу до 

Національної поліції України 
ПОЛІШКО Н.Л., старший викладач кафедри цивільного права і процесу  

Національної академії внутрішніх справ 
 

Реформа державної служби в умовах європейської інтеграції  
ДОБРОСКОК П. Ю., слухач магістратури Національної академії 

внутрішніх справ; БУРАК М.В., старший науковий співробітник наукової 

лабораторії з проблем кримінальної поліції Національної академії внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук 

 

Деякі проблеми законодавчого забезпечення соціального захисту 

поліцейських України та США 
ВОДОП’ЯН Д. В., курсант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ; ГІДЕНКО Є. С., викладач кафедри ТСП Дніпропетровського 

державного  університету внутрішніх справ 
 

Планування та розвиток кар’єри фахівців і керівників публічних служб  
ТЮТЮНИК Ю. М., магістрантка Криворізького національного 

університету; ІЩЕНКО М. І., професор кафедри обліку, оподаткування, 

публічного управління та адміністрування Криворізького національного 

університету, доктор економічних наук 

 

Державна інформаційна політика  
УСИК Д. Д., магістрантка Криворізького національного університету; 

ІЩЕНКО М. І., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного 

управління та адміністрування Криворізького національного університету, 

доктор економічних наук  
 

Міжнародне поліцейське законодавство та можливості його 

використання в Україні  
ВАСИЛЕНКО Т. С., студентка Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого; КОВАЛЕНКО Л. П., професор кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук 
 

Поліцейська діяльність деяких зарубіжних країн: порівняльний аспект 

та проблематика  
ГОРБ Т. І., студентка Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; КОВАЛЕНКО Л. П., професор кафедри адміністративного 
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права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук 
 

Проблеми вдосконалення організаційної структури та організаційно-

правового забезпечення в ОВС  
ГРОЗА В. А., студентка Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; КОВАЛЕНКО Л. П., професор кафедри адміністративного 

права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук 
 

Основні напрями вдосконалення законодавства щодо кадрового 

забезпечення ОВС  
КАЛАНТАЙ Т. А., студентка Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого; КОВАЛЕНКО Л. П., професор кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук 
 

Особливості правового регулювання проведення атестації 

співробітників ОВС України  
ЛИСЕНКО А. А., студентка Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого; КОВАЛЕНКО Л. П., професор кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук 
 

Актуальні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування з 

підрозділами Національної поліції в умовах реформування законодавства  
РУБАН А. В., студент Університету митної справи та фінансів; 

ЛІПИНСЬКИЙ В. В., в.о. директора ННІ «Митна Академія» Університету 

митної справи та фінансів, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Деякі питання службового сумісництва поліцейського 
БАЛЮРА А. О., курсант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ; ПОЛИВАНЮК В. Д., доцент кафедри тактико-спеціальної 

підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 
Актуальні питання визначення посад за підпорядкованістю відповідно 

до Закону України «Про державну службу»  
КРАВЧЕНКО А. В., курсант Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ; ПОЛИВАНЮК В. Д., доцент кафедри тактико-
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спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент  
 

Правові засади публічного управління у сфері використання біткоїнів в 

Україні  
РОМІНА А. А., курсант Національного університету цивільного захисту 

України; ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А. Л., начальник наукового відділу 

проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України, кандидат наук з 

державного управління 

  
Службове сумісництво поліцейських: причини порушення та 

перспективи вдосконалення  
НАЙДА В. О., курсант Харківського національного університету 

внутрішніх справ; РЄЗАНОВ С. А., доцент кафедри адміністративної 

діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 
 
Щодо проблем Національної поліції України та шляхів їх вирішення  
ПСЬОТА Т. В., студентка Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; ХИЖНЯК Л. М., заступник декана соціологічного факультету з 

наукової роботи, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

доктор соціологічних наук, професор 
 
Конфлікти та стреси в публічному управлінні та адмініструванні  
РОДІОНОВ В. Д., студент ДВНЗ "Криворізький національний 

університет"; ШУРА Н. О., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного 

управління та адміністрування ДВНЗ "Криворізький національний університет", 

кандидат економічних наук, доцент 

 

Вибір оптимальної моделі публічного адміністрування в Україні  
СУБОТА А. В., студент ДВНЗ "Криворізький національний університет"; 

ШУРА Н. О., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та 

адміністрування ДВНЗ "Криворізький національний університет", кандидат 

економічних наук, доцент 
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