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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова – ректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ Сокуренко Валерій Васильович. 

Заступник голови – перший проректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ Головко Олександр 
Миколайович. 

Секретар – провідний фахівець докторантури та ад’юнктури 
Харківського національного університету внутрішніх справ Бут 
Євген Іванович. 

 
Члени оргкомітету: 

– начальник відділу організації наукової роботи Мірошниченко 
Оксана Станіславівна; 

– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 
Олександр Миколайович; 

– начальник відділу організації служби Тарасенко Віталій 
Миколайович; 

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

– завідувач докторантури та ад’юнктури Крєпаков Ігор 
Олегович; 

– начальник інформаційно-технічного відділу Копаниця 
Олексій Вікторович; 

– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00 
Пленарне засідання: 10.00 – 11.30 

Перерва: 11.30 – 12.00 
Продовження пленарного засідання,  
підведення підсумків конференції, 

прийняття рекомендацій: 12.00 – 13.00 
 
 
 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. Л. Ландау, 27 
лекційна зала № 1. 

 
 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, російська. 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
доповіді – до 10 хвилин; 

виступи в рамках дискусії – до 5 хвилин. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

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

 
ГОЛОВКО Олександр Миколайович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 

 
БАНДУРКА Олександр Маркович, професор кафедри теорії 

та історії держави і права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, дійсний член 
(академік) Національної академії правових наук України 

 
Про результати роботи Наукового товариства студентів, 

курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих 
вчених 

ЗАГУМЕННА Юлія Олександрівна, професор кафедри теорії 
та історії держави і права, голова Наукового товариства студентів, 
курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих 
вчених Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
ДОПОВІДІ 

 
Поняття погрому при вчиненні масових заворушень 

Агаркова Альона Віталіївна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Дізнавальна діяльність губернських жандармських управлінь 

в Російській імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) 

Алєксєєва Юлія Андріївна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
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Теоретичні елементи процесуальної діяльності прокурора у 
досудовому кримінальному провадженні 

Арсені Олеся Ігорівна, здобувач кафедри кримінально-
правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, прокурор Рубіжанського відділу 
Сєверодонецької місцевої прокуратури Луганської області 

 

Оперативно-розшукова характеристика злочинів, що 
вчиняються молоддю: поняття і структурно-змістовні 
елементи 

Бабакін Вадим Миколайович, докторант докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Щодо питань використання системи «рубіж» та 
доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи 
стоянку 

Баркова Світлана Павлівна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Позаліцензійні правочини юридичних осіб 

Бахаєва Альона Сергіївна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Особливості розслідування умисних убивств з хуліганських 
мотивів у типових слідчих ситуаціях 

Бічурін Рінат Халітович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Житлово-комунальна послуга як об’єкт правовідносин між 
співвласниками багатоквартирного будинку та надавачами 
житлово-комунальних послуг 

Браславець Юлія Юріївна, старший викладач кафедри 
правового регулювання економіки Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця 
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Професійна адаптація курсантів до умов навчання у вищому 
навчальному закладі ДСНС України 

Буремечков Кирило Андрійович, курсант Національного 
університету цивільного захисту України 

 

Порядок формування інформаційних пошукових систем у 
системі МВС 

Володько Ксенія Анатоліївна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Розслідування умисних вбивств з мотивів расової, 
національної чи релігійної нетерпимості 

Галагуря Євген Леонідович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Окремі питання визначення строку тримання під вартою 
та порядку його продовження 

Даль Адам Лаврентійович, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Особливості використання спеціальних знань у 
кримінальному судочинстві згідно з Кримінально-процесуальним 
кодексом 1960 року 

Джевага Сергій Вікторович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Злочинність у сфері випуску та обігу цінних паперів як 
загроза економічній безпеці України 

Дьяченко Олександр Гарійович, аспірант докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Особливості розпорядження правом на комп’ютерну 
програму 

Єльніков Олексій Олексійович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Зарубіжний досвід забезпечення публічної безпеки органами 
місцевого самоврядування та муніципальною поліцією 

Загуменна Юлія Олександрівна, професор кафедри теорії та 
історії держави і права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Поняття та сутність кіберзлочинності в банківській сфері 

Загуменний Олександр Олександрович, інспектор 
Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України 

 

Особливості криміналістичної характеристики злочинів, 
що вчиняються у сфері економічної діяльності 

Іванцова Оксана Вячеславівна, здобувач кафедри 
кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Застосування поліцією методів переконання та 
адміністративного примусу з метою забезпечення публічної 
безпеки і порядку 

Карась Олександра Володимирівна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Запровадження принципу оперативності в 
адміністративній діяльності поліції України 

Крєпакова Марина Юріївна, старший викладач кафедри 
тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Прикладні питання тимчасового доступу до речей і 
документів з метою отримання зразків для експертизи 

Кузубова Тетяна Олексіївна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 



8 

Речовини і предмети, що становлять підвищену небезпеку 
для оточення, як предмет злочину, передбаченого ст. 414 
Кримінального кодексу України 

Кулькіна Яна Сергіївна, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Форми залучення фахівців-медиків у кримінальному процесі 

Куриленко Дмитро Віталійович, аспірант докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Удосконалення аналітичної оцінки тіньової діяльності 
підприємства на основі аналізу використання ресурсів 

Леонова Олена Олегівна, здобувач кафедри економіки та 
фінансів факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 

Історична ґенеза дисциплінарної відповідальності в органах 
міліції 

Лесь Ірина Олександрівна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Особливості охорони правопорядку при виникненні масових 
порушень громадського порядку підрозділами поліції зарубіжних 
країн 

Лесь Олександр Олександрович, інспектор патрульної 
служби роти № 2 батальйону № 7 Управління патрульної служби в 
м. Харкові 

 

Актуальні питання забезпечення гарантій діяльності 
слідчого в сучасному законодавстві України 

Луньова Ольга Сергіївна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
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Про деякі аспекти діяльності прес-служб державних органів 
(з історичного досвіду функціонування прес-служби 
облдержадміністрації) 

Меліхов Костянтин Вікторович, аспірант докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Про актуальність віктимологічної профілактики 
корисливо-насильницьких злочинів 

Мірошніченко Тетяна Олександрівна, ад’юнкт докторантури 
та ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Окремі аспекти вилучення зброї, бойових припасів та 
вибухових речовин 

Мітрухов Павло Миколайович, викладач кафедри 
оперативно-розшукової діяльності факультету № 2 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук 

 

Специфіка факторів прийняття рішень в умовах 
невизначеності у делінквентних підлітків 

Московченко Валентина Валеріївна, аспірант кафедри 
соціології та психології Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 

До проблеми визначення основного змісту заходів 
індивідуального запобігання службовому підробленню 

Остапенко Яна Сергіївна, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Особисте зобов’язання як квінтесенція гуманності в 
системі запобіжних заходів у кримінальному провадженні 

Петров Олексій Сергійович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ; 
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Фоміна Тетяна Григорівна, доцент кафедри кримінального 
процесу факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Зміна та припинення типового договору у цивільному праві 

Півовар Діана Павлівна, аспірант кафедри цивільного права 
та процесу факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 

Щодо визначення сутності та систематизації форм 
протидії розслідуванню злочинів 

Піддубний Вадим Владиславович, аспірант докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Окремі питання оперативно-розшукової характеристики 
особи, яка становить суспільну небезпеку 

Плішань Олексій Андрійович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Окремі аспекти нормативного забезпечення безпеки 
учасників кримінального провадження 

Поколодна Марина Михайлівна, аспірант докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Інформаційно-аналітична форма забезпечення правопорядку 
в регіоні 

Прокопенко Олексій Юрійович, завідувач кафедри тактико-
спеціальної підготовки факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник 

 

Щодо відповідальності працівників прокуратури 

Сіренко Катерина Олегівна, аспірант докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
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Забезпечення прав і свобод громадян при втручанні у 
приватне спілкування на стадії досудового слідства 

Сіренко Олександр Анатолійович, прокурор Харківської 
міжрайонної прокуратури, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 

Особливості, притаманні організованим злочинним групам, 
які займаються незаконним заволодінням транспортними 
засобами 

Удод Микола Сергійович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Окремі проблеми типізації слідчих ситуацій та формування 
версій у процесі розслідування розбоїв 

Федосов Олег Сергійович, ад’юнкт докторантури та 
ад’юнктури Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

«Перешкоджання» як ознака об’єктивної сторони складу 
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