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Сергій Миколайович Гусаров 
 

 
Ректор Харківського національного університе-

ту внутрішніх справ, народний депутат України  
V і VI скликань, член-кореспондент Національної  
академії правових наук України, доктор юридичних 
наук, заслужений юрист України, генерал-полковник 
міліції, Почесний громадянин міст Харкова та  
Барвінкове. 

 
 
Сергій Миколайович Гусаров – відомий україн-

ський державний діяч, правоохоронець, вчений, орга-
нізатор діяльності органів внутрішніх справ, відомчої 
освіти та науки. Його життя, плідна праця, сумлінна 
служба нерозривно пов’язані з історією Харківщини і 
України.  

24 березня 2013 року Сергію Миколайовичу ви-
повнюється 60 років. За цей час він зробив для людей, 
народу і держави стільки, скільки вистачило б на кі-
лька успішних доль. Добрі слова про нього можна по-
чути у різних регіонах України, від багатьох людей – 
простих громадян, працівників органів внутрішніх 
справ, правоохоронців, державних діячів, політиків, 
знаних як у нашій державі, так і далеко за її межами. 
Він ніколи не піддавався кон’юнктурі, був однаково 
рівним, чуйним, вимогливим, справедливим і компете-
нтним у будь-якій ситуації. 

Сергія Миколайовича виховували і  давали пу-
тівку в життя мама, Євдокія Степанівна, і тато – Ми-
кола Іванович, ветеран Великої Вітчизняної війни, 
орденоносець, цілинник. Зростав майбутній генерал-
полковник міліції у місті Лозова Харківської області.  
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Батьки виростили трьох синів, середній з яких – 
Сергій – по-справжньому прославив родину.  

Сергій  Миколайович Гусаров поєднав у собі 
працелюбство і глибокі знання, прагнення до нового і 
мужність, новаторство й аналітичний розум. Його 
спортивні досягнення і уподобання виразно показу-
ють багатогранність цієї особистості. Шахи, вільна бо-
ротьба, і – уже в зрілому віці – великий теніс є показ-
никами розуму, пам’яті, фізичної сили, витривалості, 
волі, прагнення до самовдосконалення. Вся службова 
кар’єра Сергія Миколайовича є свідченням сили його 
особистості, шляхетності, вміння розбиратися в лю-
дях – і, головне, прагненням захищати їх і жити по со-
вісті. 

У системі Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни він працював в Державтоінспекції практично на 
всіх посадах, вивів Барвінківський райвідділ на рі-
вень кращого в області, очолював кадровий апарат 
Харківської обласної міліції, був начальником Управ-
ління МВС України на Південній залізниці, началь-
ником Управління МВС України в Харківській облас-
ті, визнаним кращим у державі. Після цього – важли-
ва і відповідальна робота на посаді Першого заступ-
ника Міністра внутрішніх справ України – начальни-
ка Головного штабу МВС. 

Мужність, професіоналізм і мудрість Сергія Ми-
колайовича Гусарова повною мірою проявилась у до-
леносні місяці кінця 2004 – початку 2005 року, коли 
під час загрозливих для розвитку України подій так 
званої «помаранчевої революції» він виконував 
обов’язки Міністра внутрішніх справ України. Скіль-
ки зусиль було ним витрачено заради збереження 
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стабільності в державі, недопущення кровопролиття і 
громадянської війни! 

Після цього Сергій Миколайович присвятив себе  
політичній діяльності, протягом двох скликань пред-
ставляв Партію Регіонів – найбільш конструктивну 
політичну силу України – у Верховній Раді. Він став 
одним із найбільш авторитетних парламентаріїв 
України.  

У 2008 – 2010 роках генерал-полковник міліції 
С. М. Гусаров очолював елітний навчальний заклад – 
Академію управління МВС України. Академія стала 
відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. Тут 
працювали кращі з кращих науковців і педагогів сис-
теми Міністерства внутрішніх справ України, гене-
рали і полковники, досвідчені практики, серед них 
18 докторів наук і 12 професорів, 47 кандидатів наук і 
41 доцент. Майже кожен другий випускник Академії 
отримував диплом з відзнакою – і це є черговим  свід-
ченням виняткової вимогливості ректора до себе і 
підпорядкованого колективу.  

Правоохоронну і державну діяльність Сергій 
Миколайович Гусаров поєднує з власним науковим 
пошуком. Він успішно захистив кандидатську і докторсь-
ку дисертації, був обраний член-кореспондентом Націо-
нальної академії правових наук України. 

Теоретичні й практичні знання Сергій Микола-
йович повною мірою реалізував як народний депутат 
у законотворчій діяльності. Достатньо зазначити, що 
у VI скликанні Верховної Ради України він працював 
на посаді першого заступника голови Комітету з пи-
тань правової політики. Чимало законопроектів було 
підготовлено в цей час ним особисто. 
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24 жовтня 2012 року Сергій Миколайович Гуса-
ров призначений на посаду ректора Харківського на-
ціонального університету внутрішніх справ, у стано-
вленні якого він брав активну участь. Як і на інших 
керівних посадах, він приділяє головну увагу якості 
роботи, ефективності навчального процесу, його 
практичній спрямованості, сучасному технічному та 
методичному забезпеченню, рівню наукових дослі-
джень, а особливо – створенню належних умов роботи 
особового складу.  

За чотири місяці облаштовані мультимедійні ау-
диторії, освітлена територія, підвищене грошове за-
безпечення працівників, здійснені ремонти і реконст-
рукції аудиторій. У національному вищому навчаль-
ному закладі виник і активно функціонує Універси-
тет культури на громадських засадах. Успішно здійс-
нюються процеси ліцензування й акредитації нових 
напрямів підготовки і спеціальностей, збільшено об-
сяги набору бакалаврів і магістрів за держзамовлен-
ням, відновлено набір до докторантури і втричі збі-
льшено набір до ад’юнктури Харківського національ-
ного університету внутрішніх справ. Захищено чима-
ло докторських і кандидатських дисертацій. І це – 
лише початок реалізації задумів Сергія Миколайови-
ча як ректора. 

Поруч із цим – нові досягнення на ниві громад-
ської діяльності. Під крилом С. М. Гусарова як бага-
торічного Президента Харківської обласної федерації 
шахів зросла справжня спортивна слава України – 
перша українська чемпіонка світу з шахів серед жі-
нок Ганна Ушеніна, яка згодом стала абсолютною че-
мпіонкою, виборовши у складі команди України сві-
тову першість. 

60-річний ювілей – це лише проміжний етап ви-
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східного зростання Сергія Миколайовича як держав-
ного діяча, правоохоронця, науковця. Протягом усього 
службового шляху він дотримується головних хрис-
тиянських цінностей, передусім родинних. Разом з 
дружиною вони виховали і виховують двох дітей і 
трьох онуків. Син Олександр – випускник Національ-
ного університету внутрішніх справ – сьогодні є депу-
татом Харківської обласної ради і головою Печенізь-
кої районної державної адміністрації Харківської об-
ласті. 

Мало хто має за плечима стільки добрих справ, 
турботи про дітей і ветеранів, подяки людей, як Сер-
гій Миколайович Гусаров.  
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Освіта і трудова діяльність 

 
У 1972 р. закінчив Харківський автотранспорт-

ний технікум, у 1980 р. – Харківський автодорожній 
інститут за спеціальністю «Автомобільний транс-
порт», у 1985 р. – Харківський юридичний інститут за 
спеціальністю «Правознавство».   

Трудову діяльність розпочав слюсарем, працю-
вав майстром і старшим майстром Харківського АТП 
27062. З 1972 року по 1974 рік служив у лавах Радян-
ської Армії, з 1974 року по 1976 рік працював інжене-
ром військової частини № 97873 (Чехословаччина). 

У 1977 році С. М. Гусаров розпочав службу в ор-
ганах внутрішніх справ. 

Сергій Миколайович понад 30 років свого життя 
присвятив охороні правопорядку, захисту прав і сво-
бод громадян та інтересів суспільства, пройшов шлях 
від рядового до генерал-полковника міліції, від інспе-
ктора – до першого заступника міністра внутрішніх 
справ – начальника головного штабу. Зокрема: 

- починав службу в Лозівському райвідділі мі-
ліції старшим інспектором; 

- працював начальником Барвінківського район-
ного відділу внутрішніх справ (1986–1993 рр.), під його 
керівництвом три роки поспіль колектив Барвінків-
ського райвідділу внутрішніх справ визнавався кра-
щим у Харківській області;  

- очолював управління Державної автомобільної 
інспекції Харківської області (1993–1997 рр.);  
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- був заступником начальника УМВС України в 
Харківській області – начальником управління кадрів 
(1997–1999 рр.);  

- керував управлінням МВС України на Півден-
ній залізниці (1999–2000 рр.); 

- працював першим заступником начальника 
Управління ДАІ МВС України (2000–2001 рр.); 

- обіймав посаду начальника Управління МВС в 
Харківській області (2001–2003 рр.), у 2003 р. визнаний 
кращим начальником УМВС серед областей України; 

 - перший заступник Міністра внутрішніх справ 
України – начальник Головного штабу (2003–2005 рр.), 
виконуючий обов’язки Міністра внутрішніх справ 
України;  

- у 2006 р. був обраний народним депутатом 
України V скликання, працював Головою підкомітету 
законодавчого забезпечення і парламентського конт-
ролю за діяльністю правоохоронних органів; 

- Ректор Академії управління МВС України 
(2008–2010); 

- у 2010 р. обраний народним депутатом України 
VI скликання, першим заступником голови Комітету 
Верховної Ради України з питань правової політики.  

- у 2012 р. призначений на посаду ректора Хар-
ківського національного університету внутрішніх 
справ. 
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Громадська діяльність 
   
 
Будучи депутатом Харківської обласної ради, Сер-

гій Миколайович очолював бюджетний комітет, брав ак-
тивну участь у розробці й реалізації програм розвитку 
соціальної сфери Харківської області, приділяв особли-
ву увагу розвитку територіальних громад і потреб ви-
борців. 

З метою соціального захисту ветеранів органів 
внутрішніх справ і родин працівників міліції, загиблих 
під час виконання службових обов’язків, він ініціював 
створення соціального центру «Злагода» (м. Харків). 

 За час перебування на керівних посадах у харків-
ській міліції організував будівництво навчального полі-
гону для вдосконалення професійної підготовки праців-
ників органів внутрішніх справ і житлових будинків для 
їхніх сімей, а також ініціював спорудження першого в 
Україні Меморіального комплексу з каплицею і встано-
влення пам’ятника загиблим працівникам міліції Харкі-
вщини. За ініціативи С. М. Гусарова встановлено мемо-
ріальні дошки генералу І. І. Покусу, полковникам  
О. О. Бондарю та Л. Д. Чернецькому. Вивів на радикаль-
но новий рівень роботу органів внутрішніх справ із ве-
теранами.  

 Як голова Харківської обласної федерації шахів 
активно сприяє розвитку шахового спорту в регіоні.  
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Політична діяльність 
 
 
Чотири рази (у 1994, 1998, 2002 та 2006 роках)  

С. М. Гусаров обирався депутатом Харківської облас-
ної ради. У 2005 р. він створив фракцію Партії регіо-
нів у Харківській обласній раді та організував видан-
ня першої газети Харківського обласного відділення 
Партії регіонів – «Время регионов Харьковщины». 

У 2006 р. був обраний першим заступником го-
лови Харківського обласного відділення Партії регіо-
нів і тоді ж став народним депутатом України. У Вер-
ховній Раді України плідно займався законотворчою 
діяльністю з удосконалення законодавства у сфері 
правоохоронної діяльності. 

У 2010 році знову обраний народним депутатом 
України, працював першим заступником голови Ко-
мітету Верховної Ради України з питань правової по-
літики. 

Головним в депутатській діяльності С. М. Гусаров 
вважає безпосереднє спілкування з виборцями, реа-
льну допомогу у вирішенні їх проблем. 
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Наукова діяльність 
 
 
Сергій Миколайович – член-кореспондент Націо-

нальної академії правових наук України по відділенню 
кримінально-правових наук, член спеціалізованої вченої 
ради Інституту законодавства Верховної Ради України 
із захисту кандидатських дисертацій за науковими спе-
ціальностями: адміністративне право і процес, фінансо-
ве право, інформаційне право; голова Вченої ради Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ. 

С. М. Гусаров досліджує питання кримінального, 
адміністративного права та процесу, кримінології, боро-
тьби з правопорушеннями, управління державними ор-
ганами тощо. Автор і співавтор значної кількості зако-
нопроектів України, серед яких: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо попередження несанкціонованого про-
слуховування телефонних розмов), № 2288 від 06.10.2006; 

- про амністію, № 2377-д від 08.02.2007; 
- про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо проведення оперативно-розшукової дія-
льності, № 2702 від 15.03.2007; 

- про систему досудового слідства в Україні, № 2716 
від 11.12.2006; 

- про внесення змін до Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення (щодо підвідомчості справ 
про адміністративні правопорушення на транспорті),  
№ 2288 від 12.01.2007; 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за порушення правил 
дорожнього руху, № 4001 від 04.07.2007. 

Має у науковому доробку понад 70 публікацій, се-
ред яких – монографії, близько 20 навчальних посібників.  
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Спеціальні звання  
вищого начальницького складу,  

державні нагороди та почесні звання, 
відзнаки 

 
 
Генерал-майор міліції (1999 р.) 
Генерал-лейтенант міліції (2001 р.) 
Генерал-полковник міліції (2004 р.) 
Заслужений юрист України (2001 р.) 
Має високі нагороди:  
- Президента України (ордени «За заслуги» III та II 

ступенів, відповідно 2003 р. та 2011 р.),  
- Кабінету Міністрів України (Почесна Грамота, 

2003 р.),  
- Верховної Ради України (Почесна Грамота, 2008 р.),  
- МВС України («За військову доблесть», «Лицар 

звитяги», «Хрест слави», «Закон і честь») та інші відзнаки. 
 
 

Захоплення 
 

У молоді роки – вільна боротьба, зараз – шахи  
(є Президентом Шахової федерації Харківської області; 
неодноразово виборював шахові першості, командний 
призер парламентського турніру 2007 року) та теніс (пе-
реможець парламентського турніру 2007 року в парному 
розряді). 
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Наукові праці С.М. Гусарова 

 

 

1991 

Гусаров С. Відомча освіта: крок вперед чи назад? / 
С. М. Гусаров // Голос України. – 1991. – 2006. – 28 лис-
топада . – С. 5. 

 

2001 

Вождение в экстремальных условиях : учеб.-
метод. пособие / А. Л. Миленин, С. Н. Гусаров, А. В. Сер-
геев, В. А. Градусов. – Х. : НПП "Светофор", 2001. Ч. 1: 
Основы теории и практики водительского мастерства. – 
2001. – 56 с. : ил.  

Екзаменаційні білети ДАІ-2001 [Текст] /  
А. М. Подоляка [та ін] ; Державна автомобільна інспе-
кція. – 9. вид. – К. : НВП "Світлофор", 2001. – 50 с. 

Гусаров С. М. Принципи державного управління 
безпекою дорожнього руху / С. М. Гусаров // Вісник 
Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – 
№14. – С. 140-147. 

Гусаров С. М. Особливості застосування адмініс-
тративно-правових норм для регулювання взаємовід-
носин між суб’єктами державного управління безпе-
кою дорожнього руху / С. М. Гусаров // Вісник Націо-
нального університету внутрішніх справ. – 2001. – 
Вип. 16. – С. 14-20. 
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Гусаров С. М. Проблеми формування місцевої 
міліції у структурі Державної автомобільної інспекції 
України / С. М. Гусаров // Вісник Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ. – 2001. – 
№15. – С. 22-25. 

2002 

Я – водій [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. Л. Міле-
нін, С. М. Гусаров та ін.]. – 9-те вид. – Х. : Світлофор, 
2002. – 112 с. 

Чи знаєте ви правила дорожнього руху? : Темат. 
білети: Виконані за 9 вид. екзаменац. білетів ДАІ, пе-
рероб. згідно з Правилами дор. руху України – 2002 : 
навч. посіб. / О. Л. Міленін, С. М. Гусаров, С. Г. Коло-
мієць. – Х. : Світлофор, 2002. – 120 с. 

Гусаров С. М. Адміністративно-правові засади 
управлінської діяльності Державної автомобільної ін-
спекції України щодо забезпечення безпеки дорож-
нього руху : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Гу-
саров ; Нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. М. Банду-
рка. – Х., 2002. – 185 с. – Бібліогр.: с. 170-185 (164 назви).  

Гусаров С. М. Адміністративно-правові засади 
управлінської діяльності державної автомобільної ін-
спекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху : автореф. ...канд. юрид. наук : (12.00.07) / С. М. Гуса-
ров; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 20 с.  

Гусаров С. М. Дорожньо-патрульна служба у 
структурі Державної автомобільної інспекції України / 
Гусаров С. М. // Вісник Харківського національного 
університету внутрішніх справ. – 2002. – №19. – С. 312-
314. 

Гусаров С. М. До питання про визначення прин-
ципів державного управління безпекою дорожнього 
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руху / С. М. Гусаров // Вісник Запорізького юридичного 
інституту. – 2002. – №3. – С. 80-87. 

Гусаров С. М. Переконання та роз’яснення – 
пріоритетний напрямок діяльності Державної авто-
мобільної інспекції України / С. М. Гусаров // Актуаль-
ні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі рефор-
мування кримінального судочинства : матеріали до на-
укової конференції. 14 червня 2002 року. – Запоріжжя, 
2002. – С. 105-109. 

 

2003 

Чи знаєте ви правила дорожнього руху? [Текст] : 
темат. білети: Виконані за 9 вид. екзаменац. білетів 
ДАІ, перероб. згідно з Правилами дор. руху України –  
2002 : навч. посіб. / [О. Л. Міленін, С. М. Гусаров,  
С. Г. Коломієць та ін.]. – Х. : Світлофор, 2003. – 120 с. 

Посібник державтоінспекторові та водієві. Украї-
на –  2003 [Текст] : [У 2 ч. / О. Л. Міленін, С. М. Гуса-
ров, С. Г. Коломієць та ін.]. – Х. : Світлофор, 2003. – 
Авт. зазначено на 2-й с. обкл. Ч. 1. – 159 с. 

Посібник державтоінспекторові та водієві. Украї-
на – 2003 [Текст] : [У 2 ч. / О. Л. Міленін, С. М. Гусаров, 
С. Г.  Коломієць та ін.]. – Х. : Світлофор, 2003. – Авт. 
зазначено на 2-й с. обкл.   Ч. 2. – 175 с. : табл. 

Довідник працівника міліції : у 2 кн. / відп. ред. 
М. В. Білоконь. – К. : Воля, 2003-2004. Кн. 1: Законода-
вчі та інші нормативно-правові акти з питань діяль-
ності органів внутрішніх справ / упоряд. С. М. Гусаров. – 
2003. – 584 с. 

Гусаров С. Виявити і затримати - обігріти та на-
годувати / С. М. Гусаров // Бухгалтерский учет и аудит. – 
2003. – № 25. – С. 6. – [Дитяча безпритульність]. 
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Гусаров С. Н. Выявить и задержать – обогреть и 
накормить : [Криминальная милиция по делам несо-
вершеннолетних] / Гусаров С. Н. // Преступление и 
наказание. – 2003. – №10. – С.1-2. 

 

2004 

Гусаров С. "Центр ваги наших реформ – интере-
си людини" / С. Гусаров // Бухгалтерский учет и аудит . – 
2004. – № 14. – С. 3. 

Гусаров С. "Центр ваги наших реформ - інтереси 
людини" / С. Гусаров // Міліція України. – 2004. – № 5. – 
С.6-9. 

 

2005 

Правила та безпека дорожнього руху – Екзаме-
наційні білети [Текст] : навч. метод. посіб. / С. М. Гуса-
ров,  С. Г. Коломієць [та ін.]. – Офіц. вид. – Х. : НВП 
"Світлофор", 2005. – 184 с.: іл. 

Правила и безопасность дорожного движения - 
Экзаменационные билеты [Текст] : учеб. метод. пособие / 
С. М. Гусаров, С. Г. Коломиец [и др.]. – Офиц. изд. – Х. : 
НПП "Светофор", 2005. – 184 с.: ил. 

Правила та безпека дорожнього руху. Екзамена-
ційні білети : [навч.-метод. посіб. / С. Г. Коломієць,  
С. М. Гусаров, В. Ф Душник та ін.]. – [10-те вид., роз-
шир.]. – Х. : Світлофор, 2005. – 93 с. 

 

2006 

Я – водій [Текст] : навч.-метод. посіб. /  
С. М. Гусаров, С. Г. Коломієць [та ін.]. – 10-е вид., роз-
ширене. – Х. : НВП "Світлофор", 2006. – 80с.: іл.+ 1 дод. 



 18 

 

Знаете ли Вы правила дорожного движения? 
Тематические билеты [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
С. Н. Гусаров, С. Г. Коломиец [и др.] ; Державтоінспе-
кція МВС України. – 10-е изд., расшир. – Х. : НПП 
"Светофор", 2006. – 200 с.: ил. 

Чи знаете Ви правила дорожнього руху? [Текст] : 
темат. білети: [учеб.-метод. посіб.] / [С. Г. Коломієць, 
С. М. Гусаров, В. Ф. Душник та ін. ; Державтоінспекція 
МВС України]. – 10-е вид., розш. – Х. : Світлофор, 2006. – 
197 c. 

Правила та безпека дорожнього руху. Екзамена-
ційні білети [Текст] : [навч.-метод. посіб. / С. Г. Коло-
мієць, С. М. Гусаров, В. Ф Душник та ін.]. – Офіц. вид. 
[10-е вид., розшир.]. – Х. : Світлофор, 2006. – [183] с. : 
іл. – Авт. зазначено на 2-й с. обкл. 

 

2007 

Правила и безопасность дорожного движения. 
Экзаменационные билеты [Текст] : учеб.-метод. посо-
бие / С. М. Гусаров, С. Г. Коломиец [и др.]. – 10-е изд., 
расшир. – Х. : НПП "Светофор", 2007. – 184 с.: ил. 

Правила та безпека дорожнього руху. Екзамена-
ційні білети [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Гуса-
ров, С. Г. Коломієць [та ін.]. – 10-е вид., розширене. – Х. : 
НВП "Світлофор", 2007. – 184 с. 

Чи знаєте Ви правила дорожнього руху? Тема-
тичні білети [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Гуса-
ров, С. Г. Коломієць [та ін.] ; Державтоінспекція МВС 
України. – 10-е вид., розширене. – Х. : НВП "Світлофор", 
2007. – 200 с.: іл. 

Гусаров С. На шляху до цивілізованих стандар-
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тів утримання засуджених : Доповідь на виїзному за-
сіданні Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльно-
сті "Про дотримання законності в установах виконан-
ня покарань" (спільно з постійною комісією Харківсь-
кої обл. ради) 15.02.07 / С. Гусаров // Голос України. – 
2007. – 13 березня (№ 43). – С. 6. 

Гусаров С. А хто біля керма? : [Висвітлення про-
блем системи МВС України] / С. Гусаров // Голос 
України. – 2007. – 23 листопада (№ 216). – С.6. 

 

2008 

Я - водитель : учеб.-метод. пособ. / С.Н. Гусаров, 
С.Г. Коломиец, Н.М. Березко, Ю.И. Колчинский. – 10-е 
изд., перераб. и расш. – Х. : Светофор, 2008. – 80 с. 

Культурный водитель? Фантастика! [Текст] /  
С. Н. Гусаров, Ю. И. Колчинский. – Х. : Светофор, 2008. – 
147 c. 

Культурний водій? Фантастика! [Текст] /  
С. М. Гусаров, Ю. Й. Колчинський. – Х. : Світлофор, 
2008. – 141 c. 

Білоус В. Т. Правоохоронна діяльність у сфері 
захисту економічних інтересів держави / В. Т. Білоус,  
С. М. Гусаров // Наука і правоохорона. – 2008. – № 2. –  
С. 120-125. 

Гусаров С. Зміцнення професійного ядра ОВС: 
управлінський аспект / С. М. Гусаров // Міліція Украї-
ни. – 2008. – № 10. – С. 6-7. 

Гусаров С. М. Захист прав та свобод людини і 
громадянина в діяльності органів внутрішніх справ: 
стан, проблеми, перспективи / С. М. Гусаров // Бюле-



 20 

тень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11/12. – 
С.233-238. – Бібліогр.: С. 237-238. 

 

Гусаров С. М. Сучасні підходи до підготовки 
управлінського персоналу органів внутрішніх справ 
(психолого-педагогічний аспект) / С. М. Гусаров // Ак-
туальні проблеми роботи з персоналом у правоохо-
ронних органах ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. – Х., 2008. – С.14-17. 

Гусаров С. М. Удосконалення юрисдикційної ді-
яльності підрозділів ДАІ у сфері безпеки дорожнього 
руху: недоліки та перспективи / С. М. Гусаров // Пів-
денноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 3. – 
С. 179-181. 

Гусаров С. М. Управління підготовкою кадрів ор-
ганів внутрішніх справ для реалізації адміністратив-
но-юрисдикційної компетенції / С. М. Гусаров // Нау-
ковий журнал «Вісник Академії управління МВС», 
Академія управління МВС. – Київ, 2008. –  № 1-2. – С. 5-14. 

 

2009 

Адміністративна діяльність органів внутрішніх 
справ. Загальна частина [Текст] : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / [О. М. Бандурка, С. М. Гусаров, Г. О. По- 
номаренко та ін.] ; за заг. ред. : О. П. Рябченко ; Харк. 
нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2009. – 255 с. 

Адміністративна діяльність органів внутрішніх 
справ. Загальна частина [електронний ресурс] : під-
ручник / О. М. Бандурка, С. М. Гусаров, Г. О. Понома-
ренко та ін. ; за заг. ред. О. П. Рябченко ; Харк. нац. 
ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. 
справ, 2009. – 256 с.  
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Гусаров С. М. Організаційно-правові засади 
юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ : 
монографія / С. М. Гусаров. – Х. : Золота миля, 2009. – 
408 с. 

Гусаров С. М. Адміністративно-юрисдикційна ді-
яльність органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... д-
ра юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Гусаров ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. – К., 2009. – 40 с.  

Гусаров Сергій Миколайович. Адміністративно-
юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ. : 
дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / С. М. Гусаров. – Х., 
2009. 

Правнича лінгвістика [Текст] : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / [Проценко Г. П. та ін.] ; за заг. 
ред. С. М. Гусарова ; Акад. упр. МВС. – К. : Паливода А. В. 
[вид.], 2010. – 309 с.  

Проведення профілактичних заходів щодо попе-
редження дитячого дорожньо-транспортного травма-
тизму [Текст] : навч.-метод. посібник / С. М. Гусаров 
[та ін.] ; Академія управління МВС. – Донецьк : Каш-
тан, 2009. – 168 c. 

Правила та безпека дорожнього руху – Екзаме-
наційні білети [Текст] : навч. метод. посіб. / С. М. Гу-
саров [та ін.]. – Офіц. 12-те вид. – Х. : Світлофор, 2009. – 
192 с. 

Правила та безпека дорожнього руху. Екзамена-
ційні білети [Текст] : навч. метод. посіб. / [С. М. Гуса-
ров, С. Г. Коломієць, С. М. Левченко та ін.]. – 12-е вид. – 
Х. : Світлофор, 2009. – С. 93. 

Знаете ли вы правила дорожного движения? 
[Текст] : учеб.-метод. пособие : темат. билеты /  
С. Н. Гусаров, С. Г. Коломиец, Н. М. Берёзко, Ю. И. Кол-
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чинский. – 11-е изд., расшир. – Х. : Светофор, 2009. – 
197 с. : табл., рис.  

Гусаров С. Особливості адміністративної юрис-
дикції та реалізації відповідних повноважень органа-
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V скликання Верховної Ради України:  
автор (співавтор) законопроектів: 

 
 

№2288 від 06.10.2006 Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо попередження несанкціонованого про-
слуховування телефонних розмов)»  

№2377-д від 08.02.2007 Проект Закону України 
«Про амністію»  

№2702 від 15.03.2007 Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо проведення оперативно-розшукової ді-
яльності та прокурорського нагляду»  

№2716 від 11.12.2006 Проект Закону України 
«Про систему досудового слідства в Україні»  

№2888 від 12.01.2007 Проект Закону України 
«Про внесення змін до Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення щодо підвідомчості справ 
про адміністративні правопорушення на транспорті»  

№3337 від 16.03.2007 Проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України "Про контр-
розвідувальну діяльність" (щодо прокурорського на-
гляду)»  

№3449 від 06.04.2007 Проект Постанови Верхов-
ної Ради України «Про Звернення Верховної Ради 
України до військовослужбовців Збройних Сил Укра-
їни, іншіх військових формувань та правоохоронних 
органів»  
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№3727 від 26.06.2007 Проект Закону України 
«Про приватну детективну діяльність»  

№3728 від 26.06.2007 Проект Закону України 
«Про обіг зброї невійськового призначення»  

№4001 від 04.07.2007 Проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за порушення правил дорожньо-
го руху»  

№4006 від 10.07.2007 Проект Закону України 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни та Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення щодо впорядкування відповідальності за 
злочини проти інтелектуальної власності» 

№4007 від 10.07.2007 Проект Закону України 
«Про внесення змін до статей 298 та 298' Криміналь-
ного кодексу України (щодо охорони пам'яток куль-
турної спадщини)». 
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VI скликання Верховної Ради України: 
автор (співавтор) законопроектів 

 
 

№7066 від 30.08.2010 Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України (щодо 
скасування талона до посвідчення водія та вдоскона-
лення регулювання у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху)» 

 №7278 від 21.10.2010 Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
подання невідкладної допомоги особам, які перебува-
ють у небезпечному для життя і здоров'я стані»  

№8255 від 17.03.2011 Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо вдосконалення організаційно-правових основ 
боротьби зі злочинністю та корупцією)»  

№8269 від 18.03.2011 Проект Закону України 
«Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсо-
ри" щодо пересилання в поштових, у тому числі між-
народних, відправленнях стандартних зразків, при-
значених для використання державними спеціалізо-
ваними експертними установами при здійснені ними 
судово-експертної діяльності» 

 №8515/П від 19.10.2011 Проект Постанови Вер-
ховної Ради України «Про прийняття за основу прое-
кту Закону України про внесення змін до Цивільного 
та Господарського кодексів України щодо договорів 
комерційної концесії»  
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№9502/П від 19.03.2012 Проект Постанови Верхо-
вної Ради України «Про проекти законів України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо юридичних клінік)»  

№9643 від 23.12.2011 Проект Закону України 
«Про внесення змін до Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення (щодо невідворотності за-
стосування стягнень, передбачених статтею 122-5 
КУпАП)»  

№10227 від 19.03.2012 Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
подання невідкладної допомоги особам, які перебува-
ють у безпорадному стані»  

№10433/П від 06.09.2012 Проект Постанови Вер-
ховної Ради України «Про направлення на доопрацю-
вання  проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вчинення 
нотаріальних дій та надання нотаріальних послуг»  

№10588 від 07.06.2012 Проект Закону України 
«Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про 
мисливське господарство та полювання" щодо забез-
печення прав громадян на користування об'єктами 
тваринного світу» 
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