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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ генерал поліції третього рангу Сокуренко Валерій 

Васильович. 

Заступник голови – перший проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ підполковник поліції 

Швець Дмитро Володимирович. 

Секретар – доцент кафедри адміністративного права і процесу 

факультету № 3 Коломоєць Наталія Володимирівна. 

 Секретар – провідний фахівець відділу організації освітньо-

наукової підготовки Кобченко Анна Сергіївна. 

Члени оргкомітету: 

- декан факультету № 1 полковник поліції Музичук О.М.; 

- декан факультету № 2 підполковник поліції Бортнік С.М.; 

- декан факультету № 4 підполковник поліції Марков В.В.; 

- декан факультету № 3 майор поліції Колотік А.С.; 

- декан факультету № 6 Синєгубов О.В.; 

- начальник відділу  організації наукової роботи  підполковник 

поліції Мірошниченко О.С; 

- начальник інформаційно-технічного відділу підполковник поліції  

Полховський О.М.; 

- начальнику відділу організації освітнього процесу підполковник 

поліції Рязанцева І.М.; 

- начальник відділу організації служби підполковник поліції 

Тарасенко В.М.; 

- начальник відділу організації освітньо-наукової підготовки майор 

поліції Сімонович Д.В.; 

- начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова І.В.;  

- директор загальної бібліотеки Процких Т.О. 
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Конференція проводиться відповідно до доручення 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

від 06.04.2017 № 58 

в рамках Всеукраїнського фестивалю науки та з нагоди відзначення 

професійного свята працівників наукової сфери. 

 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ пленарного засідання: 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. Льва Ландау, 27, 

лекційний зал № 1/5. 

 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00 

Відкриття роботи конференції: 10.00 – 10.15 

Пленарне засідання: 10.15 – 11.30 

Перерва: 11.30 – 12.30 

Робота в секціях: 12.30 – 14.00 

 

 

РОБОЧА МОВА: 

українська 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

доповіді – до 10 хвилин; 

повідомлення – до 7 хвилин; 

дебати до виступу – до 5 хвилин. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
доцент 

 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

педагогічних наук. 

 

Про результати роботи Наукового товариства студентів, 

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

вчених 

КОЛОМОЄЦЬ Наталія Володимирівна, доцент кафедри 

адміністративного права і процесу факультету № 3  

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Напрями протидії незаконному обігу зброї 

АНДРЄЄВ Денис Вікторович , аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Національна гвардія України як об’єкт контрольної діяльності 

БАЙРАЧНА Тетяна Олександрівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Воля та волевиявлення під час укладання правочинів 

БАХАЄВА Альона Сергіївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

До питання про формулу предмету злочину, передбаченого ч.2 

ст. 191 КК України 

БИКОВ Клим Геннадійович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Право доступу до інформації про осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення 
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БОГДАН Юлія Валеріївна, аспірант Національної академії 

внутрішніх справ 

 

Особливості виявлення та вилучення слідів вибухових пристроїв 

БУРБЕЛО Богдан Анатолійович, викладач кафедри 

криміналістики та судової експертології ХНУВС 
 

Інформаційне забезпечення державної фіскальної служби 

України 

ВАЖИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Поняття грального бізнесу та особливості його кримінологічної 

характеристики 

ВАСИЛЬЄВА Дарія Олександрівна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Щодо організаційної структури державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками 

ВОЛКОВ Віктор Анатолійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Розслідування умисних вбивств із мотивів расової, національної 

чи релігійної нетерпимості (особливості виявлення злочинів і 

перевірки інформації) 

ГАЛАГУРЯ Євген Леонідович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Загальна характеристика організаційно-структурної побудови 

міліції радянської України у 30-х роках ХХ сторіччя 

ГАЛКІН Дмитро Вікторович, старший викладач кафедри 

кримінального права і кримінології Харківського національного 

університету внутрішніх справ,  

 

Адміністративні акти як інструменти діяльності суб’єктів 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні 

ГАЛКІНА Олена Миколаївна, старший науковий співробітник 

НДЛ з проблем протидії злочинності Харківського національного 

університету внутрішніх справ  
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Використання досягнень в галузі психології у сфері оперативно-

розшуковій діяльності оперативними підрозділами Національної 

поліції 

ГОРБЕНКО Павло Володимирович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру як 

провідний суб’єкт надання адміністративних послуг у сфері 

земельних відносин 

ДАУГУЛЬ Валерій Янісович,аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Окремі аспекти протидії підрозділами карного розшуку серійним 

посяганням на майно громадян 

ДЕРЕВЯГІН Олексій Олександрович, доцент кафедри 

оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету 

№ 2 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Звернення громадян як форма громадського контролю за 

діяльністю національного антикорупційного бюро України  

ДОРОШЕНКО Владислав Анатолійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення 

екологічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект 

ЄМЕЦЬ Леонід Олександрович, народний депутат України 

 

Протиправність поведінки особи як умова сімейно-правової 

відповідальності 

ЄФРЕМОВА Ірина Олексіївна, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Про деякі особливості  особи правопорушника, який вчинює 

примушування до виконання чи невиконання  цивільно-правових 

зобов’язань у складі організованої групи 

ЗОЗУЛЯ Євгеній Вікторович, викладач кафедри криміналістики 

та судової експертології Харківського національного університету 

внутрішніх справ  

 

Взаємодія Національної поліції України з населенням на засадах 

партнерства 
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КАРАСЬ Олександра Володимирівна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

До питання змісту техніко-криміналістичного забезпечення 

досудового розслідування 

КАРПЕНКО Дмитро Олександрович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

До поняття техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування злочинів 

КОБЧЕНКО Анна Сергіївна, провідний фахівець відділу 

організації освітньо-наукової підготовки Харківського 

національного університету внутрішніх справ  
 

Сучасні проблеми судової телекомунікаційної експертизи 

КОРШЕНКО Вадим Анатолійович, т.в.о. завідувача науково-

дослідної лабораторії захисту інформації та кібербезпеки Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

До проблеми визначення поняття громадського контролю  

у сфері охорони здоров’я 

КРУТ Катерина Олегівна, здобувач Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 

Правові наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про 

тимчасовий доступ до речей і документів 

КУЗУБОВА Тетяна Олексіївна, ад'юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Проблеми визначення форми вини у злочинному порушенні 

правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, 

що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК 

України) 

КУЛЬКІНА Яна Сергіївна,ад’юнкт Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Становлення правового регулювання кримінальної 

відповідальності за вбивства з корисливих мотивів 

КУРГАНОВА Софія Валеріївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Напрямки удосконалення міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю: нормативно-

правовий аспект. 

ГАЙЧУК Василь Анатолійович, начальник відділу Інтерполу та 

Європолу ГУНП України в Харківській області. 

МАЛИНОВСЬКА Тетяна Миколаївна,кандидат юридичних наук, 

доцент старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблем протидії злочинності Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
 

Особистісна і рольова нормативність як складова професійно-

нормативної поведінки курсантів ВНЗ МВС України  

МАРАВСЬКА Катерина Ігорівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Правові основи діяльності прес-служби  

МЕЛІХОВ Костянтин Вікторович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 
Окремі аспекти вирішення проблем адаптації працівників 

оперативних підрозділів до роботи в сучасних умовах 

МІТРУХОВ Павло Миколайович, кандидат юридичних наук 

викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття 

злочинів факультету № 2, Харківський національний університет 

внутрішніх справ 

 

Класифікація правових норм щодо регулювання техніко-

криміналістичного забезпечення досудового розслідування 

ПЕРЛІН Станіслав Ігорович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Перспективи формування методики розслідування самовільного 

присвоєння владних повноважень або звання службової особи 

ПЕРЛІН Владлен Станіславович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Сутність ефективності запобіжних заходів, що не пов’язані із 

позбавленням волі. 
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ПЕТРОВ Олексій Сергійович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Міжнародні установи та організації діяльність яких спрямована 

на захист порушених прав осіб 

ПІНЧУК Павло Андрійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Особливості законодавчого регулювання оперативно-розшукової 

протидії підрозділами кримінальної поліції вимаганню 

ПОНОМАРЕНКО Олеся Сергіївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Соціальне сирітство в Україні: сутність, причини появи та 

профілактика  

ПРІБИТКОВА Наталя Олександрівна, науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Щодо визначення поняття організаційно-правових засобів 

забезпечення розгляду справ адміністративної юрисдикції 

РУЖИНСЬКА Катерина Олександрівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Проблеми формування системи оцінки ефективності діяльності 

Національної поліції на сучасному етапі 

СВЯТОКУМ Ігор Олегович, науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності 

 

Способи вчинення злочину передбаченого ст. 254 КК України, як 

елемент криміналістичної характеристики 

СЕРГІЄНКО Дмитро Миколайович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Дискусійні питання запровадження кримінальних проступків 

СІМОНОВИЧ Давид Володимирович, начальник відділу 

організації освітньо-наукової підготовкикандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

 

Форми використання спеціальних знань під час розслідування 

порушень авторських та суміжних прав 
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СКОРОБОГАТЬКО Володимир Юрійович, 
аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ  

 

Мотивація як провідна функція управління персоналом  

УСТІЛОВСЬКА Анастасія Сергіївна, аспірант ХНУБА 

 

Характеристика міжнародно-правової підстави криміналізації 

перешкоджання законній діяльності професійних спілок, 

політичних партій, громадських організацій (ст. 170 КК України) 

ФОМЕНКО Марина Василівна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Механістичний тип організаційно-управлінських структур 

ЧОРНА Аліна Миколаївна, доцент кафедри правового 

забезпечення господарської діяльності факультету № 6 кандидат 

юридичних наук, доцент  

 

Засоби індивідуалізації як предмети правовідносин та предмети 

злочинів у кримінальному праві України  

ЧОРНУХА Олександр Сергійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Нормативно-правове забезпечення затримання та 

характеристика особи, яка становить суспільну небезпеку  

ШИБУТ Владислав Геннадійович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Роль адміністративного законодавства у правовому регулюванні 

забезпечення виборчих прав громадян в Україні  

ШОРСЬКИЙ Павло Олександрович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Внутрішньоорганізаційна діяльність у сфері кадрового 

забезпечення органів Національної поліції України 

ШТАНЬКО Георгій Юрійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ  
 
Дозвільна діяльність у сфері земельних відносин: доктринальне 

розуміння 

ШТИКЕР Ярослав Юрійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Щодо змісту поняття експертної ініціативи у кримінальному 

судочинстві  

ЩЕРБАНЮК Дмитро Володимирович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Наукове видання 

 

 

 

Програма 

науково-практичної конференції 

курсантів та студентів 

«Актуальні проблеми сучасної науки 

в дослідженнях молодих учених» 

 

(м. Харків, 17 травня 2017 року) 
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