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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. 

 

 



3 

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 

 

Пріорітетні напрями управління персоналом Національної 

поліції України в умовах збройного конфлікту 

АБРОСЬКІН В’ячеслав Васильович, здобувач кафедри 

адміністративної діяльності поліції факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Затримання підозрюваного при розслідуванні незаконного обігу 

зброї 

АНДРЄЄВ Денис Вікторович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Розуміння терміну «Нормативно- правовий акт» в контексті 

ст.. 211 КК сучасні проблеми та майбутні перспективи 

АНДРЕЄВ Тит Петрович, студент Слідчо-криміналістичного 

інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

 

Щодо визначення кіберзлочинності як об’єкта протидії у 

діяльності департаменту кіберполіції НПУ 



5 

БЕРЕЗА Валерій Володимирович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Гендерні аспекти професійної діяльності жінок-поліцейських в 

органах Національної поліції України 

БІЛЕВИЧ Наталія Олександрівна, ад’юнкт Національнї академії 

внутрішніх справ  

 

Щодо характеристики принципу змагальності в 

адміністративному судочинстві 

БУДЬ Орест Андрійович, ад’юнкт Харківського національного 

університету внутрішніх справ  

 

Значення превентивної діяльності здійснюваної Національної 

поліції 

БУЛАТІН Дмитро Олексійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Спосіб вчинення злочину у сфері грального бізнесу як об’єкт 

кримінологічного аналізу 

ВАСИЛЬЄВА Дарія Олександрівна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Застосування електронного програмного забезпечення у системі 

оподаткування 

ВАЖИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Особливості адміністративно-правового статусу державної 

служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

ВОЛКОВ Віктор Анатолійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Особливості розслідування умисних вбивств з мотивів расової 

національної чи релігійної нетерпимості: шляхи вдосконалення та 

оптимізації 

ГАЛАГУРЯ Євген Леонідович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Організаційна структура органів міліції УРСР у повоєнні роки 
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ГАЛКІН Дмитро Вікторович, старший викладач кафедри 

кримінального права і кримінології Харківського національного 

університету внутрішніх справ,  

 

Уявлення сучасної молоді про наркотизацію суспільства 

ГАЛКІНА Олена Миколаївна, старший науковий співробітник 

НДЛ з проблем протидії злочинності Харківського національного 

університету внутрішніх справ  

 

Діяльність воєнізованої охорони на залізничному транспорті у 

20-30 роках ХХ сторіччя 

ГОЛОВКО Тетяна Владиславна, доцент кафедри управління 

експлуатаційною роботою Українського державного університету 

залізничного транспорту 

 

Встановлдення факту народження або смерті особи на 

тимчасово окупованій території України 

ГУГНЯК Вікторія Вікторівна, здобувач Національної академії 

внутрішніх справ 

 

Виховання естетичної культури особистості: до проблеми 

специфіки розвитку особистості молодших школярів 

ДЕРЕВ’ЯНКО Оксана Михайлівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Окремі питання регламентації строків досудового розслідування 

з моменту повідомлення особі про підозру в контексті законодавчих 

змін 

ДРОЗД Валентина Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 2-го 

науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем 

правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 

Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

Сутність адміністративних правопорушень у сфері екологічної 

безпеки держави як різновиду екологічних правопорушень 

ЄМЕЦЬ Леонід Олександрович, народний депутат України 

 

Деякі аспекти взаємодії органів прокуратури з громадськими 

інституціями щодо запобігання корупції 

ЗАВАДСЬКИЙ Станіслав Андрійович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Особливості методів контролю за реалізацією державної 

митної політики в Україні та перспективні шляхи оптимізації 

процедури їх застосування 

ІВАНОВ Сергій Володимирович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Функція обвинувачення у кримінальному провадженні 

КАРТАВИЙ Ярослав Вікторович, курсант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Наукові підходи до визначення способу злочину у справах про 

створення або утримання місць розпути та звідництво 

КИРЮХА Дмитро Євгенович, аспірант Національної академії 

внутрішніх справ 

 

Правове регулювання питання протидії незаконному 

заволодінню автотранспортними засобми, що вчиняється з 

проникненням у приміщення чи інше сховище 

КЛОЧКО Олександр Анатолійович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ  
 

Міжнародно-правові стандарти в сфері регулювання відносин, 

що пов’язані з встановленням (зміною) правового статусу фізичних 

осіб 

КОВАЛЕНКО Олена Олександрівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Щодо конституційних засад становлення четвертого покоління 

прав людини в Україні 

КОВЕРКО Валерія Володимирівна, студент Інституту заочного 

та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ 

 

Види адміністративних актів як об’єктів оскарження в 

адміністративному судочинстві 

КОВРАХ Віталій Анатолійович, ад'юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Особливості здійснення функцій охорони громадського порядку 

недержавними мілітаризованими формуваннями 
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КОМЗЮК Альона Валентинівна,ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Мотиви введення в оману суду або іншого уповноваженого органу 

як елемент їх криміналістичної характеристики 

КОТЛУБАЄВА Ксенія Сергіївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

Досвід зарубіжних країн щодо здійснення функції досудової 

пробації 

КУДІНА Юлія Олександрівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Процесуальні аспекти тимчасового доступу до речей і 

документів, пов’язані з неповноліттям осіб 

КУЗУБОВА Тетяна Олексіївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

До питання поведінкової діагностики особистості за допомогою 

соціальних мереж 

ЛАРІОНОВА Інна Тимофіївна, старший викладач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Допит підозрюваного при розслідуванні злочинів проти 

правосуддя: способи протидії та шляхи її подолання 

ЛЄВШИНА Олександра Володимирівна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

«Інститут електронної петиції у Великобританії: досвід для 

України» 

ЛУБЕНЕЦЬ Світлана Андріївна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Проблемні питання вилучення предметів злочинної діяльності в 

особи 

ЛУК’ЯНЕНКО Юрій Вікторович, заступник керівника 

Роменської місцевої прокуратури Сумської області 

 

Використання розшукових заходів під час проведення огляду при 

розслідуванні убивств 



9 

МАЛИЙ Іван Іванович, аспірант Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 
Право особи справедливий та відкритий розгляд справ судом як 

міжнародний стандарт цивільного судочинства 

МАЗУР Лідія Михайлівна, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Емпіричне дослідження вивчення особистісних характеристик 

курсантів вищіх навчальних закладів МВС України 

МАРАВСЬКА Катерина Ігорівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Здатність до адаптації як складова життєздатності 

майбутніх правоохоронців 

МІТРОШКІНА Оксана Вікторівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Роль прес-служби в органах державної влади 

МЕЛІХОВ Костянтин Вікторович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 
Поняття сутність сервісної функції Міністерства внутрішніх 

справ України: питання сьогодення 

МОЗГОВИЙ Олександр Олександрович, адвокат 

 

Фактори прийняття рішень у девіантних підлітків 

МОСКОВЧЕНКО Валентина Валеріївна, викладач Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

Взаємозв’язок рефлексії та особистісної зрілості у працівників 

Національної поліції 

ОНАЦЬКА Валерія Дмитрівна, слухач магістратури Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Основні напрямки превентивної діяльності Національної поліції 

України 
ПАРХАНОВ Генрі Романович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Поняття декларування недостовірної інформації 
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ПЕРЕСАДА Валерій Анатолійович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Класифікація та структура злочинних груп, що вчинюють 

незаконну порубку лісу  

ПЕТРЕНКО Юрій Ігорович, ад’юнкт Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Кримінологічний аналіз латентності злочинів, що посягают на 

законну професійну діяльність журналістів 

ПІДКОПАЙ Світлана Миколаївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Особливості законодавчого регулювання оперативно-розшукової 

протидії підрозділами кримінальної поліції вимаганню 

ПОНОМАРЕНКО Леся Сергіївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Принципи адміністративно-фінансового контролю за 

підприємницькою діяльністю  

ПОПОВА Лідія Миколаївна, викладач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Деякі питання розвитку перевізного процесу на вітчизняних 

залізницях 

ПРОХОРЧЕНКО Галина Олегівна, асистент кафедри управління 

експлуатаційною роботою Українського державного університету 

залізничного транспорту  

 

Особливості робочого етапу слідчого експерименту при 

розслідуванні крадіжок з приміщень магазинів 

РОСІЙСЬКИЙ Ілля Костянтинович, аспірант 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 

Темперамент слідчих Національної поліції України як 

психологічний ресурс їх професійної діяльності 

САШУРІНА Олена Юріївна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Підсудність справ про визнання виконавчого напису нотаріуса 

таким, що не підлягає виконанню 

СЕРВЕТНИК Анна Геннадіївна, приватний нотаріус 
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Деякі особливості кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру 

СІМОНОВИЧ Давид Володимирович, начальник відділу 

організації освітньо-наукової підготовкикандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

 

Теоретичний аналіз змісту категорії «PERSONA NON GRATA» 

СІРОТОВ Олександр Андрійович, слухач 

магістратури Харківського національного університету внутрішніх 

справ  
 

Міжнародні стандарти прав та свобод людини та громадянина 

СИДОРУК Марина Вікторівна, здобувач Національної академії 

внутрішніх справ 

 

Деякі питання щодо затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину 

СИЧОВ Сергій Олександрович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Строк досудового розслідування: проблемні питання 

СОЛОВЙОВА Людмила Михайлівна, старший викладач 

кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Сучасний погляд на визначення поняття «адміністративно- 

правові засоби» 

ТОЛОЧКО Володимир Володимирович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Детермінанти прояву брехливості, як риси характеру в 

структурі особистості 

ТОПОРКОВА Інна Володимирівна, здобувач Харківського 

інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 

Залучення спеціалістів до проведення огляду при розслідуванні 

незаконного поводження зі зброєю 

УСОЛЬЦЕВ Сергій Олександрович, аспірант 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 



12 

 

До питання щодо становлення та розвитку правового 

регулювання забезпечення та захисту прав дитини 

ХЛІВНЯК Олена Сергіївна, ад’юнкт Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Перспективи використання зарубіжного досвіду щодо 

удосконалення професійної підготовки кадрів для підрозділів 

Національної поліції україни на прикладі міжнародної програми 

ІСІТАР 

ЧЕРКАШИН Данило Михайлович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Окремі проблемні питання законодавчої регламентації 

затримання народного депутата України 

ЧЕРХАВСЬКИЙ Мар’ян Васильович, слухач магістратури 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

АБЛАМСЬКИЙ Сергій Євгенович, викладач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Криміналістичний аналіз особи злочинця у справах про 

незаконне переміщення вогнепальної зброї 

ЧІПЕЦЬ Олександр Іванович, аспірант Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 

Окремі аспекти міжнародного досвіду протидії вчиненню 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

(законодавче регулювання) 

ШАХОВА Катерина Володимирівна, докторант  Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Щодо вдосконалення змісту права на оскарження процесуальних 

рішень, дій або бездіяльності у кримінальному провадженні 

ШЕСТАКОВ Вадим Іванович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Питання підготовки та використання службово-розшукових 

собак при затриманні осіб, що становлять суспільну небезпеку 

ШИБУТ Владислав Геннадійович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Загальна характеристика адміністративно-правового механізму 

забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність та 

структурні елементи 

ШОРСЬКИЙ Павло Олександрович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Основні напрями реалізації експертної ініціативи у 

кримінальному провадженні 

ЩЕРБАНЮК Дмитро Володимирович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Програма 

науково-практичної конференції 
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«Актуальні проблеми сучасної науки 
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