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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
Голова оргкомітету – Сокуренко Валерій 

Васильович, ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук, доцент. 

Заступник голови оргкомітету – Марчук 
Микола Іванович – завідувач кафедри конституційного 
та міжнародного права факультету № 4 (кіберполіції), 
кандидат юридичних наук, доцент. 

Секретар оргкомітету – Радченко Олександр 
Іванович, доцент кафедри конституційного та 
міжнародного права факультету № 4 (кіберполіції), 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
Члени оргкомітету: 

 
Мірошниченко О. С. – начальник відділу 

організації наукової роботи, кандидат юридичних наук; 
Полховський О. М. – начальник інформаційно-

технічного відділу; 
Щербакова І. В. – начальник відділу зв’язків з 

громадськістю, кандидат соціологічних наук; 
Тарасенко В. М. – начальник відділу організації 

служби; 
Процких Т. О. – директор загальної бібліотеки. 
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Конференція 
проводиться відповідно до доручення 

Харківського національного університету 
внутрішніх справ від 22.02.2016 № 16. 

 
 
 

Місце проведення: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

(м. Харків, просп. Льва Ландау, 27),  
зала Вченої ради 

 
 
 

Початок роботи: 
о 10 год. 00 хв. 

 
 
 

Регламент роботи: 
доповіді – до 10 хвилин; 

дебати за виступами – до 7 хвилин. 
 
 
 

Робоча мова: 
українська 

 
 
 

Контактний телефон: 
+38(057)-7398-130. 
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ВИСТУПИ НА ЗАСІДАННІ 
 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, кандидат 
юридичних наук, доцент, ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Права людини як фундаментальна цінність 
 

ГОЛОВКО Олександр Миколайович, доктор 
юридичних наук, професор, перший проректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Гідність людини як моральна основа її прав 
 

БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних 
наук, професор, радник ректора Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Політичні партії як інститути громадянського 
суспільства 

 

РАЙНІН Ігор Львович, кандидат наук з державного 
управління, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ, голова Харківської обласної 
державної адміністрації 

Розвиток системи охорони здоров’я населення як 
реалізація права громадян на здоров’я 

 

БЕЗПАЛОВА Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративної діяльності 
ОВС факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної 
діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Взаємодія України та Європейського Союзу у сфері 
захисту прав людини 

 

БОНЯК Валентина Олексіївна, доктор юридичних 
наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін 
факультету № 4 Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 
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Реальність прав, свобод, обов’язків, людини і 
громадянина як принцип діяльності органів охорони 
правопорядку України 

 
ЗІНЧЕНКО Олена Володимирівна, доктор історичних 

наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 

Недоторканність майна громадян у конституціях 
африканських країн 

 
МАГНОВСЬКИЙ Ігор Йосифович, доктор юридичних 

наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і 
права Одеського державного університету внутрішніх справ 

Гарантії прав і свобод людини та громадянина, їх 
сутність (теоретичне узагальнення) 

 
МЕЛЬНИК Костянтин Юрійович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри трудового та 
господарського права Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Право на працю: міжнародні стандарти та 
українська реальність 

 
МУЗИЧУК Олександр Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, декан факультету № 1 (слідства) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Забезпечення прав особи під час закінчення 
досудового розслідування 

 
ПРОНЕВИЧ Олексій Станіславович, доктор 

юридичних наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу досліджень проблем організації роботи та кадрового 
забезпечення в органах прокуратури Науково-дослідного 
інституту Національної академії прокуратури України; 
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ПРОНЕВИЧ Тетяна Миколаївна, старший викладач 
циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін 
Київського кооперативного інституту бізнесу і права 

Інститут омбудсмена в німецькій поліції як 
додатковий інструмент забезпечення прав і свобод 
окремих соціально вразливих категорій населення 

 
СИНЯВСЬКА Олена Юхимівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 (права та масових комунікацій) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

До питання суб’єктивних публічних прав, свобод і 
законних інтересів приватних осіб в адміністративному 
праві 

 
СЕРЬОГІН Віталій Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного, муніципального і міжнародного права 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

Непорушність основних прав і свобод як принцип 
правового статусу особи 

 
СЫРОЕД Татьяна Леонидовна, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры конституционного, 
муниципального и международного права Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина 

Концепция гендерной проблематики в аспекте 
поддержания международного мира и безопасности 

 
БАКУМОВ Олександр Сергійович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри конституційного та 
міжнародного права факультету № 4 (кіберполіції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Активне виборче право та електоральна поведінка: 
досвід США 
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БАНДУРКА Анна Сергіївна, кандидат філософських 
наук, доцент Міжрегіональної академії управління персоналом 

Кримінальна відповідальність за порушення 
виборчих та референдних прав 

 

ВАРУНЦ Лариса Дмитрівна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри конституційного та міжнародного 
права факультету № 4 (кіберполіції) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Конституційне правосуддя: досвід Канади 
 

ВАЩУК Юлія Олегівна, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 
(права та масових комунікацій) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Захист прав людини – основний пріоритет відомчої 
правотворчої політики 

 

ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Андрій Васильович, кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного 
та міжнародного права факультету № 4 (кіберполіції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Європейський механізм протидії торгівлі людьми 
 

ГАЛАН Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри міжнародного права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Участь інституційної системи європейського союзу у 
сфері протидії дискримінації 

 

ГОЛУБОВ Артем Євгенович, старший науковий 
співробітник, заступник декана факультету № 1 (слідства) з 
навчально-методичної роботи Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Забезпечення прав і свобод людини органами 
системи кримінальної юстиції України як пріоритет їх 
діяльності 
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ГРИНЮК Володимир Олексійович, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Розуміння обвинувачення у кримінальному процесі 
в розрізі додержання прав і свобод людини 

 

ГРИШКО Лілія Миколаївна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
факультету № 6 (права та масових комунікацій) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Зміст права на свободу думки і слова 
 

ГУДЗЬ Людмила Вячеславівна, кандидат юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Первомайського політехнічного інституту 
Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

Проблеми співвідношення норм міжнародного і 
національного виборчого законодавства України 

 

ГУДЗЬ Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри конституційного та міжнародного 
права факультету № 4 (кіберполіції) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Проблеми правового регулювання та забезпечення 
права на мирні зібрання в Україні 

 

ДАНИЛЕНКО Анастасія Володимирівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу 
факультету № 1 (слідства) Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 

ЗАГУМЕННА Юлія Олександрівна, кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії 
держави і права 

Забезпечення прав людини як пріоритет державної 
політики і правоохоронної діяльності  
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КОЧУРА Олександра Олександрівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу 
факультету № 1 (слідства) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Окремі аспекти реалізації положень засади 
національної мови у кримінальних провадженнях за 
участі німих, глухих і глухонімих 

 
КАЛЄНІЧЕНКО Лідія Іванівна, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Форми (класифікація) соціальної відповідальності 
 
КОБЗЄВА Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних 

наук, старший викладач кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки 
юридичного факультету Сумського державного університету 

Реалізація громадськими суб’єктами прав щодо 
управління фінансами 

 
КОЛІСНИК Тимофій Васильович, кандидат 

юридичних наук, старший викладач кафедри 
конституційного та міжнародного права факультету № 4 
(кіберполіції) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Характеристика мандату ООН на проведення 
миротворчої місії 

 
КОЛОМІЄЦЬ Юрій Миколайович, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін факультету № 6 (права та масових комунікацій) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Права людини як основа громадянського 
суспільства 
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КОЛОМОЄЦЬ Наталія Володимирівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та 
процесу Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Система адміністративно-правового захисту прав 
дитини в Україні 

 
КОРОВАЙКО Олександр Іванович, кандидат 

юридичних наук, голова Апеляційного суду Херсонської 
області 

Реалізація міжнародних стандартів кримінального 
судочинства в судовому провадженні 

 
КОЦАН Ігор Дмитрович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Історія експертно-криміналістичної служби органів 
внутрішніх справ на Черкащині 

 
КРИВОРУЧКО Лариса Сергіївна, кандидат 

юридичних наук 
Актуальні питання дотримання прав людини в 

Україні протягом 2015–2016 років 
 
КУЧУК Андрій Миколайович, кандидат юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і 
права Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Права людини: універсальні чи регіональні? 
 
ЛАЗАРЄВ Віктор Вікторович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
факультету № 6 (права та масових комунікацій) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Основні підходи до розуміння поняття громадянства 
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ЛОГВИНЕНКО Ігор Альбертович, кандидат 
історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії 
держави і права Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Права і свободи людини в Українській державі 
(квітеньгрудень 1918 року) 

 

МАНДИЧЕВ Денис Володимирович, кандидат 
юридичних наук, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Адміністративно-правові принципи діяльності 
господарських судів України у системі правозахисних 
гарантій 

 

МАРКОВ В’ячеслав Валерійович, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співробітник, декан 
факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 

КУЦОЛАБСЬКИЙ Денис Анатолійович, курсант 
факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Принцип верховенства права як ціннісна складова 
захисту прав і свобод людини 

 

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

Проблеми реалізації принципу релігійної 
нейтральності органів державної влади Республіки 
Польща 

 

МУРАХОВСЬКА Тетяна Єгорівна, кандидат 
юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії 
держави і права Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Становлення галузі соціального права 
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ПАМПУРА Максим Валерійович, кандидат 
юридичних наук, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Поняття та види функцій правосвідомості як 
елемента правозахисного механізму 

 
РАДЧЕНКО Олександр Іванович, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та 
міжнародного права факультету № 4 (кіберполіції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Децентралізація та деконцентрація влади: 
співвідношення понять 

 
САПЕЙКО Людмила Василівна, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права Харківського національного університету внутрішніх 
справ  

Дотримання прав боржника під час накладення 
арешту на майно 

 
СЕЛЮКОВ Вадим Сергійович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС 
факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної діяльності) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Питання правового забезпечення проходження 
первинної професійної підготовки патрульною поліцією в 
Україні 

 
СЕРГЄЄВ Артем Анатолійович, кандидат юридичних 

наук, провідний фахівець факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Забезпечення прав людини в контексті 
реформування МВС 
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СЛИНЬКО Дмитро Вікторович, кандидат юридичних 
наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і 
права Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Джерела процесуального права 
 

ТІТОВ Євген Борисович, кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
факультету № 6 (права та масових комунікацій) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Концепція відповідальності міжнародних 
організацій 

 

ТІТОВ Ігор Борисович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Теоретичні та практичні проблеми подвійного 
(множинного) громадянства 

 

УСТИМЕНКО Ольга Сергіївна, кандидат юридичних 
наук, старший викладач кафедри конституційного та 
міжнародного права факультету № 4 (кіберполіції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Загальна характеристика стандартів професійної 
поведінки працівників поліції в Англії та Уельсі 

 

ФЕДОСОВА Олена Валеріївна, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем 
протидії злочинності Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Правові основи забезпечення прав неповнолітнього 
у кримінальному провадженні 

 

ФІЛЯНІНА Людмила Анатоліївна, кандидат 
юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри теорії 
та історії держави і права Дніпропетровського держаного 
університету внутрішніх справ 
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Захист свідків, потерпілих та інших осіб, які 
сприяють кримінальному судочинству під час судового 
розгляду 

 

АЮПОВА Рано Мухтарівна, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Господарські суди у національному механізмі 
захисту прав людини 

 

БАТРАЧЕНКО Олег Вікторович, здобувач кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово-
економічної безпеки Сумського державного університету 

Удосконалення організаційно-штатної структури 
національної поліції як суб’єкта забезпечення публічної 
безпеки і порядку 

 

БОЛЬБІТ Юрій Леонідович, здобувач кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово-
економічної безпеки Сумського державного університету 

Державна фіскальна служба України у системі 
суб’єктів правоохоронної діяльності 

 

БУРБИКА Віталій Олександрович, здобувач кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово-
економічної безпеки Сумського державного університету 

Характеристика взаємодії органів місцевого 
самоврядування з правоохоронними органами у розрізі 
додержання прав і свобод людини у правоохоронній 
діяльності 

 

ВОЛОЩУК Ярослав Олегович, інспектор першого 
відділу управління інформаційних технологій та 
програмування у Південному регіоні Департаменту 
кіберполіції Національної поліції України  

Кіберполіція як запорука боротьби з порушеннями 
права людини на інформацію: міжнародний досвід та 
проблеми національного законодавства 
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ГІЛЬБУРТ Артур Максимович, аспірант кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 (права та 
масових комунікацій) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Гуманістичні засади правової політики України 
 

ГРУШЕВСЬКИЙ Віталій Анатолійович, аспірант 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Особливості забезпечення прав людини 
регіональними управліннями державної фіскальної 
служби України 

 

ДЯКОВА Олександра Олександрівна, аспірант 
кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 (права 
та масових комунікацій) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Правова культура поліцейського в контексті 
формування «європейської» правової системи України 

 

ДЬОМІН Владислав Олегович, студент юридичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 

Запровадження інституту префектів як елемента 
проекту змін до конституції щодо децентралізації 

 

ЄВДОКІМЕНКО Сергій Анатолійович, здобувач 
кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 (права 
та масових комунікацій) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Особливості здійснення військовими прокуратурами 
нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері 
оборонно-промислового комплексу 

 

ЛАСТОВИЧ Даніїл Миколайович, аспірант 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Адміністративно-правовий статус поліції як 
суб’єкта захисту прав людини 
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ЛОГВИНЕНКО Євгенія Сергіївна, викладач кафедри 
конституційного та міжнародного права факультету № 4 
(кіберполіції) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Права людини і громадянина у конституційних 
актах Української Центральної Ради 

 
МИХАЙЛОВ Михайло Борисович, аспірант 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
Безпосередня демократія як організаційно-правова 

основа взаємодії суспільства та держави 
 
МИХАЙЛОВА Юлія Олегівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
Суддівське самоврядування як елемент механізму 

забезпечення права особи на незалежний суд 
 
МУШАЯ Єсенія Лацівна, студентка юридичного 

факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 

Національна стратегія України у сфері прав людини 
 
НЕГОДЧЕНКО Вадим Олександрович, здобувач 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
Діяльність національної поліції України щодо 

реалізації державної інформаційної політики 
 
НОСІКОВ Денис Миколайович, здобувач НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування 
Національної академії правових наук України 

До питання про фіскальні права особи 
 
ОРЛОВА Олена Юріївна, секретар факультету безпеки 

підприємств ПВНЗ «Європейський університет» 
Безумовний основний дохід як механізм реалізації 

достатнього життєвого рівня 
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ПШИННІК Олександр Володимирович, викладач 
кафедри конституційного та міжнародного права факультету 
№ 4 (кіберполіції) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Захист прав і свобод людини як пріоритет протидії 
економічній злочинності (адміністративно-правовий 
аспект) 

 
РУНОВА Вікторія Вікторівна, здобувач кафедри 

адміністративного, господарського права та фінансово-
економічної безпеки Сумського державного університету 

Місце та особливості господарських судів у 
правоохоронній системі України 

 
САГУН Андрій Васильович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
Забезпечення законності службової діяльності в 

судовій системі: уточнення термінології 
 
СОЛОВЕЙ Наталія Сергіївна, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
Комунальна власність в Україні як право 

територіальної громади на власність 
 
СУБОТА Сергій Іванович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
Форми і принципи взаємодії поліції та 

громадянського суспільства 
 
ШАТЕРНІКОВ Микола Іванович, аспірант 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
Адміністративні повноваження господарських судів 

у системі національного правозахисного механізму 
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ЮЖЕКА Роман Сергійович, студент юридичного 
факультету Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Взаємна обізнаність наречених про стан здоров’я за 
сімейним законодавством України 
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