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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

 

– перший проректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ, підполковник поліції Швець Дмитро 

Володимирович (голова); 

– проректор Харківського національного університету внутрішніх 

справ, підполковник поліції Бурдін Михайло Юрійович (заступник 

голови); 

– професор кафедри теорії та історії держави і права факультету 

№ 1  Бандурка Олександр Маркович; 

– завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 

справ Греченко Володимир Анатолійович; 

– завідувач кафедри українознавства факультету № 2 

Харківського національного університету внутрішніх справ Чорний 

Ігор Віталійович; 

– завідувач кафедри теорії та історії держави і права факультету 

№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ 

Логвиненко Ігор Альбертович; 

– завідувач кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ Холод Юрій 

Анатолійович; 

– доцент кафедри українознавства Харківського національного 

університету внутрішніх справ Дедурін Геннадій Геннадійович 

(секретар); 

– начальник відділу організації наукової роботи Харківського 

національного університету внутрішніх справ підполковник поліції 
Мірошниченко Оксана Станіславівна; 

– начальник інформаційно-технічного відділу підполковник 

поліції Полховський Олександр Миколайович; 

– начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця 

Олексій Вікторович; 

– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова Ірина 

Василівна; 

– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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Круглий стіл 

проводиться відповідно до:  

Плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 

року (затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2016 р. № 777-р), 

Плану заходів Харківського національного університету внутрішніх 

справ з виконання Програми військово-патріотичного виховання 

молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 

роки,  

доручення ХНУВС від 04.01.2017 № 2 «Про підготовку та проведення 

міжкафедрального круглого столу» 

 
 

 

Місце проведення: 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

просп. Льва Ландау, 27 

зала засідань Вченої ради Університету 

 

 

 

 

10 год. 00 хв. – початок роботи круглого столу 

 
 
 
 

Регламент виступів: 
Доповіді – до 15 хвилин 

Дебати в рамках дискусії – до 4 хвилин 

 
 
 
 
 

Робоча мова: 
українська 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського  

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

доцент  

 
Бандурка Олександр Маркович, професор кафедри теорії та 

історії держави і права факультету № 1, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 

заслужений юрист України 

 
 

ДОПОВІДІ 
 

День Соборності України: історичні витоки 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович,  ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

доцент 
 
Охорона громадського порядку в Україні часів національної 

революції (1917-1921рр.): проблема організації та кадрового 
забезпечення 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 

педагогічних наук 

 
«Земельне питання»: підходи до вирішення часів національної 

революції в Україні (1917-1921рр.) 
БУРДІН Михайло Юрійович, проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 
Фінанси як умова забезпечення розбудови української держави 
БАНДУРКА Сергій Сергійович, магістр юридичного 

факультету Київського національного університету ім.  

Т.Г. Шевченка  
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Соборність й ідентичність 
ВОРОПАЙ Тетяна Степанівна, професор кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, доктор філософських наук, професор 

Нормативні основи функціонування закладів початкової та 
середньої освіти в Україні у період Денікінської окупації  

ГАВРИЛЕНКО Олександр Анатолійович, професор кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства ХНУ ім.  

В.Н.  Каразіна, доктор юридичних наук, професор 

 
Літопис УПА як джерело вивчення національно-визвольного 

руху в Україні часів Другої світової війни 
ГОЛОВКО Борис Георгійович, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат історичних 

наук, доцент 

 

Єдність в ім’я майбутнього 
ГРЕЧЕНКО Володимир Анатолійович, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор історичних наук, 

професор 

 

Бойові дії УГА на території УНР влітку 1919 р. 
ДЕДУРІН Геннадій Геннадійович, доцент кафедри 

українознавства факультету № 2 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент 

 

Духовна єдність  – запорука соборності України 
ДУБИНА Наталя Анатоліївна, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 
Права людини: міжнародно-правовий аспект 
ЖЕЛЄЗОВ Олександр Євгенович, доцент кафедри загальноправових 

дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
 
Соборність України: історія та сучасність 
ЗАГУМЕННА Юлія Олександрівна, професор кафедри теорії 

та історії держави і права факультету № 1  Харківського 
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національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент  

 
Ідея соборності в українському суспільно-політичному русі на 

початку ХХ ст. 
ІВАНОВ Станіслав Юрійович, доцент кафедри українознавства 

факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат історичних наук 

 
Діалектика соборності 
КИРИЧЕНКО Володимир Євгенович, професор кафедри 

загальноправових дисциплін факультету № 6  Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, професор 

 

Вирішальні фактори поразки національно-визвольних змагань 
в Україні (1917-1921 рр.) 

КОЦАН Ігор Дмитрович, доцент кафедри теорії та історії 

держави і права факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Принцип соборності як запорука прогресивного розвитку 
української держави (православно-богословське осмислення) 

КРІЦАК Іван Васильович, старший викладач кафедри теорії та 

історії  держави і права Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 
Громадянство УНР 
ЛАЗАРЄВ Віктор Вікторович, доцент кафедри загальноправових 

дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 
Конституційний процес в УНР доби Директорії 
ЛОГВИНЕНКО Євгенія Сергіївна, старший викладач кафедри 

міжнародного та конституційного права факультету № 4  

 
Конституція УНР 1918 р.: оцінки в історіографії  
ЛОГВИНЕНКО Ігор Альбертович, завідувач кафедри теорії та 

історії держави і права факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент 
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Акт злуки: проблеми висвітлення під час проведення 
освітнього процесу 

МІРОШНИЧЕНКО Оксана Станіславівна, начальник відділу 

організації наукової роботи Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Соборність як багатовимірне поняття 
МОВЧАН Денис Андрійович, курсант 1-го курсу, факультету 

№1 (група Ф-1-16-3), Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 
Єдність народу – його сила  
МУРАХОВСЬКА Тетяна Єгорівна, старший викладач  кафедри 

теорії та історії держави і права факультету №1  Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 
Крокування України до соборності 
НАЙДА Віталій Олегович, курсант 1-го курсу, факультету №1 

(Ф-1-16-3), Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 
 
Особливості формування правової системи сучасної України 
ПОГРІБНИЙ Ігор Митрофанович, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент 
 
Від символізму до «вбивчого соцреалізму»: доля українських 

поетів – перекладачів революційної поеми О. Блока «12» 
РЕЖКО Віктор Анатолійович, доцент кафедри українознавства 

факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат філологічних наук, доцент 

 
Правові засади Акта злуки   
САПЕЙКО Людмила Василівна, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Українська національна еліта: проблемні аспекти 
СИНЯК Ярослав Васильович,курсант 3-го курсу, факультету 

№1 (Ф-1-14-2), Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
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Про цінність традицій у праві (правових традицій) 
ТІТОВ Євгеній Борисович, доцент кафедри загальноправових 

дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Мовна проблема в контексті Соборності України 
ТЯГЛО Олександр Володимирович, професор кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор філософських 

наук, професор  
 
Ідеологеми окупаційного режиму генерала Денікіна в Україні 
ХОЛОД Юрій Анатолійович, завідувач кафедри 

загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 
Народ як суб’єкт реалізації права народу на повстання 
ЧЕРХАВСЬКИЙ Мар’ян Васильович, курсант 4-го курсу 

факультету №1 (Ф-1-13-2), Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Революція та проблеми свободи 
ШАПОВАЛ Володимир Миколайович, професор кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор філософських 

наук, професор 

________________________________________________________ 
Наукове видання 

До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. 
До 100-річчя підготовки кадрів охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017рр.) 

 
ПРОГРАМА 

Міжкафедрального круглого столу 
до Дня Соборності України 

 

Підписано до друку 28.01.2017. Папір офсетний. Друк офсетний. 
Формат 60х90/16. Умов. друк. арк. 0,4. Обл.-вид. арк. 0,3. 

Тираж 30 прим. Зам.  
Видавець і виготовлювач − 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 
просп. Л. Ландау, 27, м. Харків, 61080. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.  


