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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

Голова оргкомітету – Швець Д. В., ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ. 
Співголова оргкомітету – Сокуренко В. В., начальник 
Головного управління Національної поліції в Харківській області. 
Заступники голови оргкомітету: Бортник С. М., перший 
проректор ХНУВС; Бакумов О. С., проректор ХНУВС; Бурдін М. Ю., 
проректор ХНУВС. 
Секретар оргкомітету – Гета Д. С., доцент кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 ХНУВС. 
 

Члени оргкомітету: 
Музичук О. М., декан факультету № 1 ХНУВС; 
Синєгубов О. В., декан факультету № 6 ХНУВС; 
Холод Ю. А., завідувач кафедри загальноправових дисциплін 
факультету № 6 ХНУВС; 
Логвиненко І. А., завідувач кафедри теорії та історії держави і 
права факультету № 1 ХНУВС; 
Білоус П. О., начальник редакційно-видавничого відділу ХНУВС; 
Мірошниченко О. С., начальник відділу організації наукової 
роботи ХНУВС; 
Осятинський С. О., начальник відділу міжнародних зв’язків 
ХНУВС; 
Копаниця О. В., начальник відділу матеріального забезпечення 
ХНУВС; 
Полховський О. М., начальник інформаційно-технічного відділу 
ХНУВС; 
Щербакова І. В., начальник відділу зв’язків з громадськістю 
ХНУВС; 
Процких Т. О., директор загальної бібліотеки ХНУВС; 
Тарасенко В. М., т. в. о. начальника відділу організації служби 
ХНУВС. 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ; 

адреса: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27. 
 

 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00. 

Відкриття роботи конференції: 10.00 – 10.30. 
Пленарне засідання, підбиття підсумків роботи конференції, 

ухвалення рекомендації: 10.30 – 17.00. 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
доповіді – до 10 хвилин; 

виступи в рамках дискусії – до 3 хвилин. 
 
 
 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, російська, англійська. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, 
ректор Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

Основні напрями адаптації поліцейської діяльності до 
соціальних змін 

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
БУРДІН Михайло Юрійович, 
доктор юридичних наук, професор, проректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ; 
РАДЧЕНКО Костянтин Анатолійович, 
кандидат педагогічних наук, начальник кафедри 
загальновійськової підготовки військово-юридичного 
факультету Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

Протидія корупції як необхідна складова розбудови 
правової, соціальної та демократичної України 

 
БАКУМОВ Олександр Сергійович, 
кандидат юридичних наук, доцент, проректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

До дискусії щодо надання Конституційному Суду України 
юрисдикційних повноважень у загальному контексті 
проблематики юридичної відповідальності держави 

 
БАНДУРКА Олександр Маркович, 
доктор юридичних наук, професор, академік Національної 
академії правових наук України, президент Кримінологічної 
асоціації України, професор кафедри теорії та історії держави і 
права факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Захист економічної безпеки підрозділами Національної 
поліції України 
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ГОЛОВКО Олександр Миколайович, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
державно-правових дисциплін юридичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Формування ліберальної концепції правоохорони у 
державно-правовій думці 

 
СЕРЬОГІН Віталій Олександрович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного і муніципального права юридичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна 

Платформи великих даних і новітні проблеми захисту 
прав людини в інформаційному суспільстві 

 
МАРЦЕЛЯК Олег Володимирович, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
конституційного права Київського національного університет 
імені Тараса Шевченка 

Новітні технології голосування: зарубіжний досвід 
 

ХОТЕНЕЦЬ Павло Васильович, 
кандидат юридичних наук, суддя Господарського суду 
Харківської області, доцент кафедри судоустрою та 
прокурорської діяльності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

Обмеження в діяльності правоохоронних органів за 
законодавством Республіки Грузія 
 

ГРЕЧЕНКО Володимир Анатолійович, 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін факультету №6 Харківського 
національного  університету  внутрішніх справ, заслужений 
працівник освіти України 

Повсякденне життя курсантів шкіл міліції в Харкові у 
першій половині 1920-х рр. 
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ПЕРЕДЕРІЙ Олександр Сергійович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-
правових дисциплін Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 

Право Європейського Союзу як чинник модифікаційних 
змін правових систем держав Європи 
 

ЗАЙЦЕВ Леонід Олександрович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  
загальноправових дисциплін факультету №6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Грошовий обіг ЗОУНР (ЗУНР): історико-правова розвідка 
 
Йозеф ЗАТЬКО, 
доктор юридичних наук, професор, ректор Європейського 
інституту післядипломної освіти (Словацька Республіка) 

Парадигми правової держави: ретроспективний огляд 
 
 

ДОПОВІДІ 
 
АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Михайлович, 
кандидат юридичних наук, завідувач кафедри підготовки 
офіцерів запасу військово-юридичного факультету 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 

Удосконалення організаційно-правових основ підготовки 
офіцерів запасу як чинник посилення обороноздатності 
України  
 

АМЕЛІНА Анна Сергіївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
фінансових розслідувань Національного університету 
державної фіскальної служби України 

Проблеми гендерної рівності 
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БЕГЕБА Володимир Анатолійович, 
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 
України 

Забезпечення безпеки дорожнього руху як напрям 
реалізації правоохоронної функції держави 

 
БЕЗПАЛОВА Ольга Ігорівна, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, завідувач кафедри адміністративної діяльності 
поліції факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Мінімізація проявів організованої злочинності як 
важливий крок реалізації правоохоронної функції 
держави 

 
БЕЗУСА Юлія Олегівна, 
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та 
історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

До питання щодо мети систематизації нормативно-
правових актів 

 
БОРЕЦЬ Тетяна Олександрівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
наукової лабораторії з проблем кримінальної поліції навчально-
наукового-інституту № 1 Національної академії внутрішніх 
справ 

Щодо питання проблеми насильства над дітьми 
в сучасному суспільстві 
 

БРИНЧАК Маріанна Петрівна, 
аспірант Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Гарантії здійснення права свободи світогляду та 
віросповідання в цивільному праві України 
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БУРАК Марія Василівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
наукової лабораторії з проблем протидії злочинності 
Національної академії внутрішніх справ 

Фактори, що сприяють учиненню корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень у системі МВС 
України 

 
ВАЛЄНКОВ Яніслав Сергійович, 
курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Становлення карного розшуку УСРР 
 
ВЕРЕСТИН Андрій Андрійович, 
аспірант Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Сутність правозахисних гарантій прав людини 
 
ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Андрій Васильович, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
конституційного і міжнародного права факультету № 4 
Харківського національного університету внутрішніх справ  

Формування системи інформаційної безпеки в рамках ООН 
 
ВОЛОШЕНЮК Галина Богданівна, 
аспірант ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Судовий прецедент як джерело виборчого права України 
 

ВОЛОШЕНЮК Назарій Михайлович,  
аспірант ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Місце друкованих засобів масової інформації 
у передвиборній агітації народних депутатів України 

 
ВОЛОШЕНЮК Олександр Володимирович,  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Закордонна практика впровадження етичних кодексів 
у поліцейську діяльність 
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ГАВРИЛЕНКО Олександр Анатолійович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
міжнародного і європейського права Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 

Дезертирство як військовий злочин та покарання за 
його вчинення у давньогрецькому і давньоримському 
праві 
 

ГЕТА Дар’я Сергіївна, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Сучасний стан та проблеми гендерної рівності 
в діяльності підрозділів Національної поліції України 

 
ГОЛОВКО Борис Георгійович, 
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Нотаріат в українських губерніях у складі Російської 
імперії за судовою реформою 1864 р. 
 

ГОЛУБ Микола Володимирович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Проблеми організації охорони публічного порядку під час 
проведення масових заходів: порівняльно-правовий 
аналіз 

 
ГОНЧАР Дмитро Сергійович, 
здобувач Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Порівняльно-правова характеристика контрреволюційних 
злочинів за позитивним правом Франції 1793–1794 рр. 
та Кримінальним кодексом УСРР 1922 р. 
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ГРИГОРЕНКО Євген Іванович  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-
правових дисциплін Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

Недосконалість чинного військового законодавства як 
чинник збільшення питомої ваги протиправної 
поведінки у структурі юридично значущої поведінки 
військовослужбовця 

 
ГРИШКО Лілія Миколаївна, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного і 
європейського права юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 

Проблеми забезпечення прав людини Королівством 
Саудівська Аравія в умовах боротьби з тероризмом 
 

ГУДЗЬ Тетяна Іванівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
конституційного і міжнародного права факультету № 4 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ПІСТРЕНКО Наталія Сергіївна, 
викладач кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Дискримінація як фактор порушення прав жінок 
 
ДАРАГАН Валерій Валерійович, 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
кримінального процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Щодо необхідності запровадження в підрозділах 
Національної поліції інституту детективів 

 
ДЕДУРІН Геннадій Геннадійович, 
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії  
та теорії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Правові обмеження у діяльності правоохоронних органів 
України (за матеріалами чинного законодавства) 

 



11 

ДЕНИСОВА Єлизавета Андріївна, 
курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Боротьба проти расової дискримінації у США: історико-
правовий досвід 

 
ДЮРДЬ Віталій Іванович,  
аспірант кафедри кримінального права Національної академії 
внутрішніх справ 

Проблемні питання відмежування зловживання впливом 
від суміжних складів злочинів (ст. 368, 3683, 3684 КК 
України) 

 
ЗАБЗАЛЮК Дмитро Євгенович, 
кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
історії держави і права, конституційного та міжнародного права 
Львівського державного університету внутрішніх справ 

Хрестоносний рух: історико-правові аспекти 
 
ЗАБОРОВСЬКИЙ Віталій Віталійович, 
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Оперативно-бойові прикордонні комендатури та 
прикордонні комендатури швидкого реагування в 
охороні й захисті державного кордону 

 
ЗАВРІЧКО Дарина Григорівна, 
курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Правовий вимір європейської інтеграції України 
 

ЗАГУМЕННА Юлія Олександрівна,  
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії 
та історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Конституційні засади національної безпеки України 
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ЗАХАРКО Андрій Володимирович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу факультету підготовки фахівців для 
органів досудового розслідування Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Гармонізація кримінального процесуального 
законодавства України щодо комп’ютерних даних в 
частині відповідності положенням Конвенції про 
кіберзлочинність 

 
ЗОЗУЛЯ Ігор Вікторович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ; 
ЗОЗУЛЯ Олександр Ігорович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Поняття відомчого контролю в адміністративному 
праві 
 
ІВАНОВ Станіслав Юрійович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства 
факультету № 2 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Формування правоохоронних органів УНР доби Української 
Центральної Ради 
 

КАЛЄНІЧЕНКО Лідія Іванівна,  
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії 
та історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Сутність законності в організації та діяльності 
Національної поліції України  
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КАПУСТНИК Володимир Валерійович, 
кандидат юридичних наук, асистент, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого; 
КРИВЕНКО Олександр Іванович, 
кандидат юридичних наук, асистент, Харківський національний 
медичний університет; 
СТАЩАК Анжела Юріївна, 
кандидат юридичних наук, асистент, Харківський національний 
медичний університет; 
СОКОЛ Вячеслав Костянтинович, 
кандидат медичних наук, доцент, Харківський національний 
медичний університет 

Дискусійні питання щодо правомірності отримання 
подарунків лікарями 

 
КИРИЧЕНКО Володимир Євгенійович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Право на спротив пригніченню: український досвід 
 
КОЛОМІЄЦЬ Юрій Миколайович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Права жінок як об’єкт міжнародного захисту 
 
КОСИЦЯ Ольга Олексіївна, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового 
забезпечення господарської діяльності факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Реалізація правоохоронної функції держави у сфері 
захисту прав викривачів 
 
КОТЛЯРЕНКО Олександр Петрович, 
кандидат юридичних наук, начальник науково-дослідного 
відділу проблем військового законодавства Центру воєнно-
стратегічних досліджень Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 

Адаптація національного військового законодавства 
до стандартів країн – членів НАТО 
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КОЦАН Ігор Дмитрович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ  

Негативні наслідки перевантаження невластивими 
функціями міліції Харківщини у 20-ті роки ХХ століття 

 
КРАВЦОВА Зоріна Сергіївна, 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного 
права юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  

Військові гарантії державної влади: конституційно-
правовий аспект 

 
КРИВИЦЬКИЙ Юрій Віталійович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
держави та права Національної академії внутрішніх справ 

Правила правозастосовної юридичної аргументації 
 

КРИЖНА Валентина Володимирівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 
протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ 

Окремі аспекти дослідження генезису правоохоронної 
функції держави 

 
КРУТ Катерина Олегівна,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Профспілки як важливий суб’єкт здійснення 
громадського контролю у сфері охорони здоров’я 

 
КУДІН Сергій Володимирович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії, 
історії права і держави та конституційного права Національного 
університету державної фіскальної служби України 

Система правоохоронних органів України: порівняльно-
історичний ракурс дослідження 
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ЛАБОЖЕНКО Дмитро Борисович, 
кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, радник 
Голови Конституційного Суду України 

Досвід міліції України в боротьбі зі злочинністю у сфері 
економіки в 1941–1945 рр. 

 
ЛАЗАРЄВ Віктор Вікторович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії 
держави і права факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Правовий стимул та його цілі 
 
ЛАПКІН Андрій Васильович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри судоустрою та 
прокурорської діяльності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

Проблема визначення органів правопорядку як об’єкта 
прокурорського нагляду 
 

ЛЕВЧУК Віктор Дмитрович, 
заслужений юрист України, старший науковий співробітник 
Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного 
університету оборони України ім. Івана Черняховського 

Поняття та ознаки правової держави 
 

ЛИТВИНОВ Валерій Валентинович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
процесу Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Деякі питання здійснення судового контролю 
 
ЛОГВИНЕНКО Євгенія Сергіївна, 
кандидат юридичних наук, викладач кафедри конституційного і 
міжнародного права факультету № 4 Харківського 
національного університету внутрішніх справ; 
ЛОГВИНЕНКО Ігор Альбертович, 
кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Тілесні покарання у стародавній Індії: історико-правовий 
аналіз 
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ЛУКОНЦЕВА Юлія Олегівна, 
аспірант Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Забезпечення правопорядку органами общинної юстиції 
латиноамериканських держав 

 
МАКАРЕНКОВ Олексій Леонідович,  
кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана 
юридичного факультету з міжнародної роботи, доцент кафедри 
історії і теорії держави та права Запорізького національного 
університету 

Загальноправові зв’язки професійного і часового чинників у 
механізмі правозастосування антикорупційного 
законодавства 

 
МАРЧУК Микола Іванович, 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
конституційного і міжнародного права факультету № 4 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Прокуратура в Республіці Польща: аналіз правових змін 
 

МЕЛІХОВ Костянтин Вікторович, 
аспірант Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Участь комунікаційних підрозділів територіальних 
органів поліції у справі висвітлення її діяльності (на прикладі 
роботи відділу комунікації Головного управління 
Національної поліції в Харківської області) 
 
МЕЛЬНИК Сергій Миколайович, 
кандидат юридичних наук, начальник військово-юридичного 
факультету Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

Реформування системи військового управління України в 
контексті активізації відносин України та 
Європейського Союзу 
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МОСКОВЕЦЬ Валерій Іванович, 
кандидат соціологічних наук, помічник ректора Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Участь громадян у забезпеченні публічного порядку і 
безпеки: проблеми дослідження 
 

МУЗИЧУК Едуард Олександрович, 
студент 2 курсу факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ  

Щодо розуміння сутності сучасної правової держави 
 

МУРАХОВСЬКА Тетяна Єгорівна, 
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та 
історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Теоретична та практична складова підготовки 
поліцейських 

 
НАВРОЦЬКИЙ Олексій Олексійович,  
директор інституту міжнародної освіти Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна  

Трансформація правового статусу дитини за умов 
загострення військово-безпекової ситуації в Україні 
 

НАЙДА Віталій Олегович, 
курсант 3 курсу факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Становлення принципу взаємодії оперативно-
розшукових органів і громади в Україні 

 
НАУМЕНКО Олена Петрівна, 
аспірант кафедри теорії, історії права і держави та 
конституційного права Навчально-наукового інституту права 
Національного університету державної фіскальної служби 
України 

Правова природа та сутність поняття правозахисних 
організацій 
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НЕВЗОРОВ Ігор Львович, 
кандидат юридичних наук, професор кафедри теорії та історії 
держави і права факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Порівняльно-правова характеристика обмежень у 
діяльності поліції за законодавством Франції, Польщі 
та Естонії 

 
НЕВЗОРОВА Анна Ігорівна, 
студентка 1 курсу Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 

Щодо наукової інтерпретації поняття «основні права» 
у вітчизняній та європейській юриспруденції 
 

НОВІЧЕНКО Андрій Васильович,  
аспірант Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Основні підходи до розуміння поняття «міграція» 
 

НУЖНА Людмила Михайлівна,  
студентка 1 курсу факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ  

Забезпечення принципу гендерної рівності у 
правоохоронній діяльності 

 
ОБРУСНА Світлана Юріївна,  
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри управління 
у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної 
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
цивільного захисту України 

Теоретико-правові засади визначення поняття 
«електронний суд» 
 

ОСАУЛЕНКО Андрій Олександрович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
держави та права Національної академії внутрішніх справ 

Органи і установи виконання покарань як суб’єкти 
здійснення правоохоронної діяльності 
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ПАНОВ Ігор Олексійович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Роль всесвітньої митної організації в організації 
управління митною справою в Україні 
 

ПАНОВА Оксана Олександрівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративної діяльності поліції факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Становлення забезпечення публічної безпеки в Україні 
за часів правління Петра І та Катерини ІІ 

 
ПЕРЛІН Станіслав Ігорович, 
кандидат юридичних наук, директор Харківського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Характеристика історичних періодів техніко-
криміналістичного забезпечення розслідування 
злочинів експертною службою МВС України 
 

ПЕРЦЕВА Вікторія Анатоліївна, 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
українознавства факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Традиції репрезентації архетипу «охоронець порядку» 
 

ПИСЬМЕНИЦЬКИЙ Андрій Анатолійович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кібербезпеки та 
інформаційного забезпечення Одеського державного 
університету внутрішніх справ 

Становлення інформаційної юридичної відповідальності 
в умовах правоохорони суверенітету України 

 
ПОГРІБНИЙ Ігор Митрофанович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Правопорядок: окремі аспекти розуміння та сутності 
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ПОПОВА Світлана Миколаївна, 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Функції правоохоронних органів у боротьбі з корупцією 
 
ПРИПОЛОВА Людмила Іванівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу (проблем військового 
законодавства) Центру воєнно-стратегічних досліджень 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського 

Сутнісно-правова складова дефініції «застосування» й 
«використання» Збройних сил України 

 
РАДЧЕНКО Олександр Іванович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
конституційного і міжнародного права факультету № 4 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Заборона полігромадянства в Україні: перспективи 
запровадження та ймовірні наслідки 

 
РАСЮК Анастасія Олександрівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник Науково-дослідної 
лабораторії кримінологічних досліджень та проблем 
запобігання злочинності Державного науково-дослідного 
інституту МВС України, м. Київ 

Обмеження в діяльності правоохоронних органів у 
позитивному праві Республіки Казахстан 

 
РАШИДОВ Деніз Хейрулла огли, 
курсант 1 курсу факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 
РЕВА Єгор Євгенович, 
курсант 1 курсу факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Генеза органів політичної поліції Російської імперії на 
тлі пожвавлення революційних рухів у ІІ пол. ХIX ст. 
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РЕЦ Віолетта Володимирівна, 
курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового 
розслідування Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Реалізація повноважень Вищого антикорупційного суду 
та Національного антикорупційного бюро України: 
окремі проблемні аспекти 

 
РЯМОВ Олександр Олександрович, 
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 
України 

Забезпечення патрульною поліцією правоохоронної 
функції держави 

 
САПЕЙКО Людмила Василівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного 
права та процесу факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Правове регулювання господарських відносин перед 
розпадом СРСР 

 
СЕНЧУК Ігор Іванович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Механізм захисту прав людини: актуальні проблеми 
дослідження 

 
СЕРХОВЕЦЬ Дмитро Іванович, 
курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 
ХАРА Сергій Дмитрович, 
курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Воєнний стан: історико-правовий досвід застосування 
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СИДОРЕНКО Андрій Юрійович,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

До питання про критерії розмежування законів та 
підзаконних нормативно-правових актів в юридичній 
літературі дорадянської доби 

 
СИНЯВСЬКА Олена Юхимівна, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Щодо відмінностей між матеріальною та цивільно-
правовою відповідальністю поліцейських 

 
СИРОЇД Тетяна Леонідівна, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного і європейського права юридичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Дотримання гендерної рівності в діяльності поліцейських 
сил ООН 

 
СЛИНЬКО Дмитро Вікторович, 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та 
історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Специфіка нормативно-правових актів Міністерства 
внутрішніх справ України 

 
СОЛОНЕНКО Олег Миколайович, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ 

Дихотомічний аспект права на мирні зібрання 
 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
начальник Головного управління Національної поліції 
в Харківській області 

Поліція та суспільство: правове регулювання взаємовідносин 
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СОРОЧАН Дмитро Анатолійович, 
ад’юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Міжнародно-правові стандарти прав дитини та 
ювенальна юстиція 

 
СТЕПАНЮК Руслан Леонтійович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
криміналістики та судової експертології факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Формування уявлень про криміналістичну науку в 
Україні: історичний аспект 
 

СТЕФАНОВА Галина Григорівна, 
студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту № 1 
Національної академії внутрішніх справ; 
БУЛИК Ірина Леонтіївна, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування Національної академії 
внутрішніх справ 

Діяльність прокуратури – невід’ємна частина 
досудового розслідування 
 

Андрій СТЕЦЬ, 
кандидат юридичних наук, викладач, Академія поморська в 
Слупську (Республіка Польща) 

Виборчий процес президентських і парламентських 
виборів у Республіці Польща та в Україні: актуальні 
проблеми реалізації 
 

СТРОНЦІЦЬКИЙ Богдан Русланович, 
курсант Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Необхідність формування в поліцейських навичок 
особистої безпеки в контексті реалізації правоохоронної 
функції держави 
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ТИМОФЄЄВ Володимир Павлович, 
старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 
НАСТИЧ Тетяна Миколаївна, 
курсант Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Забезпечення принципу гендерної рівності у 
правоохоронній діяльності 

 
ТИХОНЕНКОВ Дмитро Анатолійович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави і 
права України та зарубіжних країн Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

Прокурорський нагляд за законністю тримання під 
вартою у 1922–1925 рр. 
 

ТІТОВ Євген Борисович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного і європейського права юридичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Механізм забезпечення цінностей Європейського Союзу 
 

ТІТОВ Ігор Борисович, 
адвокат, аспірант Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

До питання про систему забезпечення громадян України 
за кордоном 
 

ФЕДОРЕНКО Оксана Анатоліївна, 
молодший науковий співробітник наукової лабораторії з 
проблем кримінальної поліції Національної академії внутрішніх 
справ 

Реалізація міжнародних стандартів щодо забезпечення 
прав і свобод людини в діяльності працівників 
Національної поліції 
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ФЕДЧЕНКО Володимир Михайлович, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінального процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Засуджений та особа, яка тримається під вартою: 
тимчасова передача іншій державі в рамках 
міжнародного співробітництва 

 
ФИЛЬ Руслан Сергійович, 
кандидат юридичних наук, начальник 2 науково-дослідного 
відділу науково-дослідної лабораторії криміналістичної та 
спеціальної техніки Державного науково-дослідного інституту 
МВС України 

Україна та світова спільнота: становлення 
кримінально-правової охорони прав інтелектуальної 
власності 

 
ФИЛЬ Світлана Петрівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
науково-організаційного відділу Державного науково-
дослідного інституту МВС України 

Інституційна спроможність вітчизняних митниць у 
сфері захисту прав інтелектуальної власності 

 
ФОМІН Павло Вікторович, 
аспірант кафедри міжнародного і європейського права 
юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

Деякі аспекти захисту прав співробітників Міжнародної 
організації кримінальної поліції (Інтерпол) 

 
ФОМІНА Ліна Олександрівна, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного 
і європейського права юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 

Регламентація права на безпеку жертв і свідків 
злочинів в актах Європейського Союзу 
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ФРОЛОВ Олександр Павлович, 
завідувач навчальної лабораторії кафедри фінансових 
розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 
Національного університету державної фіскальної служби 
України 

Специфіка деяких суб’єктів обшуку у формі спеціальної 
операції 

 
ХАВРАТ Максим Сергійович, 
аспірант кафедри міжнародного і європейського права 
юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

Дотримання прав людини в діяльності поліцейських 
органів: міжнародно-правовий аспект 

 
ХАНЬ Олександр Олександрович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Програмування як засіб оптимізації проведення слідчих 
(розшукових) дій органами Національної поліції України 

 
ХОЛОД Юрій Анатолійович, 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ; 
Йозеф ЗАТЬКО, 
доктор юридичних наук, професор, ректор Європейського 
інституту післядипломної освіти (Словацька Республіка) 

Парадигми правової держави: ретроспективний огляд 
 
ХРІДОЧКІН Андрій Вікторович, 
кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
загальноправових дисциплін Дніпровського гуманітарного 
університету 

Щодо змісту поняття «правоохоронні органи» 
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ЦЕБИНОГА Вікторія Юріївна, 
курсант 4 курсу факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ  

Генеральна дирекція Національної поліції як суб’єкт 
реалізації правоохоронної функції у Французькій 
Республіці 
 

ЧЕХОВИЧ Сергій Болеславович, 
кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, 
Адміністрація Президента України 

Дія принципу верховенства права щодо визнання 
біженцем в Україні 

 
ЧЕРНЯК Наталія Петрівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу факультету підготовки фахівців для 
органів досудового розслідування Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ; 
СТАРУСЬОВА Альвіна Михайлівна, 
курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної поліції Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Забезпечення гендерної рівності у правоохоронній 
діяльності: історичний та сучасний стан 

 
ЧОРНИЙ Ігор Віталійович, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
українознавства факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Образи працівників правоохоронних органів  
у «харківському» циклі ретродетективів І. Потаніної 

 
ШЕВЧЕНКО Юлія Валеріївна, 
здобувач третього рівня вищої освіти кафедри теорії, історії 
права і держави та конституційного права Національного 
університету державної фіскальної служби України 

Історико-правові умови діяльності органів юстиції УРСР 
у період 1925 – початку 1930-го років 
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ШЕВЧЕНКО Анатолій Євгенійович, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач кафедри теорії та історії держави та права 
Національного університету державної податкової служби 
України 

Правоохоронна функція державних інституцій щодо 
забезпечення прав людини і громадянина на автошляхах 
України (2014–2018 рр.) 

 
ШЕВЧЕНКО Альона Леонідівна, 
викладач кафедри міжнародного і європейського права 
юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

Стандарти професійної поведінки слідчих Міжнародного 
кримінального суду 

 
ШУЛЬГА Анатолій Матвійович, 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Первинні термінопоняття співвідношення поведінки 
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