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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Голова оргкомітету – Гусаров Сергій Миколайович, 
ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук 

України, заслужений юрист України. 
Заступник голови оргкомітету – Бандурка Олександр Маркович, 

радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, 
президент Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений 
юрист України. 

Заступник голови оргкомітету – Головко Олександр Миколайович, 
в.о. першого проректора Харківського національного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор. 
Секретар оргкомітету – Гладкова Євгенія Олексіївна, 

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем 
протидії злочинності навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету 
внутрішніх справ. 

 
Члени оргкомітету: 

начальник навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної міліції полковник міліції Корнієнко Дмитро Миколайович; начальник 
навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання полковник 
міліції Синявська Олена Юхимівна; начальник факультету підготовки фахівців для 
підрозділів слідства полковник міліції Музичук Олександр Миколайович; т.в.о. 
начальника факультету з підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської 
безпеки та кримінальної міліції у справах дітей підполковник міліції Винник Олег 
Володимирович; начальник факультету підготовки фахівців для підрозділів 
боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми підполковник міліції Марков 
В’ячеслав Валерійович; начальник науково-дослідної лабораторії з проблем 
протидії злочинності навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 
підрозділів кримінальної міліції підполковник міліції Бугайчук Костянтин 
Леонідович; начальник відділу зв’язків з громадськістю полковник міліції 
Щербакова Ірина Василівна; начальник відділу організації наукової роботи 
підполковник міліції Мірошниченко Оксана Станіславівна; начальник 
інформаційно-технічного відділу підполковник міліції Полховський Олександр 
Миколайович; начальник відділу організації служби підполковник міліції Тарасенко 
Віталій Миколайович; начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця 
Олексій Вікторович; директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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Круглий стіл  
проводиться відповідно до доручення  

Харківського національного університету внутрішніх справ  
від 27.02.2015 № 19. 

 
 
 

Місце проведення: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

(м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27),  
зала педагогічної майстерності 

 
 
 

Початок роботи: 
о 14 год. 00 хв. 

 
 
 

Регламент роботи: 
Доповіді – до 10 хвилин. 

Дебати за виступом – до 7 хвилин. 
 
 
 

Робоча мова: 
українська 

 
 
 

Контактні телефони: 
+38(057)-7398-804;  
                7398-345. 
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ВИСТУПИ НА ЗАСІДАННІ 
 
ГУСАРОВ Сергій Миколайович, ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, член-кореспондент Національної академії правових наук 
України, заслужений юрист України 

Удосконалення законодавства України щодо 
реформування системи органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 
 

БАНДУРКА Олександр Маркович, радник ректора Харківського 
національного університету внутрішніх справ, президент 
Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, 
професор, академік Національної академії правових наук України, 
заслужений юрист України 

Концептуальні засади реформування органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування 
 

ГОЛОВКО Олександр Миколайович, в.о. першого проректора 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 

Конституційні основи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування 
 

МАРЧУК Микола Іванович, начальник кафедри конституційного 
та міжнародного права факультету підготовки фахівців для 
підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

Реформа регіональної влади: основні тенденції змін 
 

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

Правоохоронна функція органів державної влади 
 

РЕДЬКО Алла Олександрівна, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Про участь Харківського національного університету 
внутрішніх справ у програмах Харківської обласної ради з 
питань протидії злочинності та охорони громадського 
порядку 
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ГУЛА Алла Сергіївна, аспірант Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Про програму економічного і соціального розвитку 
Харківської області на 2015 рік, яка затверджена 
рішенням обласної ради від 15 січня 2015 року № 1143-VI 
(XXXIII сесія VI скликання) 

 
ПОГРЕБНЯК Оксана Сергіївна, старший викладач кафедри 
охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін 
факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з 
кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Захист речових прав при визнанні недійсними 
правочинів, вчинених органами публічної влади 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 
ВЕПРИЦЬКИЙ Роман Сергійович, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 
 
ДАНИЛЬЧЕНКО Юрій Броніславович, прокурор Харківської 
області 
 
ШВЕЦЬ Віктор Дмитрович, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
 
ПОНОМАРЬОВ Сергій Павлович, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 
 
РЯБЧЕНКО Олександр Олександрович, начальник тренінгового 
центру ГУМВС України в Харківський області 
 
БУГАЙЧУК Костянтин Леонідович, начальник науково-
дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-
наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної міліції Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
 
КОРНЄЄВ Віталій Володимирович, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
ГОРБАЧ Дмитро Олегович, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ 


