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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова – ректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ полковник поліції  Швець Дмитро Володимирович. 

Заступник голови – перший проректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ підполковник поліції 
Бортник Сергій Миколайович. 

Секретар – провідний фахівець відділу організації освітньо-
наукової підготовки Кобченко Анна Сергіївна. 

 
Члени оргкомітету: 

- декан факультету № 1 полковник поліції Музичук О.М.; 
- декан факультету № 2 т.в.о. декана Гіренко С.П. 
- 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; 
- начальнику відділу організації освітнього процесу підполковник 

поліції Рязанцева І.М.; 
- начальник відділу організації освітньо-наукової підготовки майор 

поліції Сімонович Д.В.; 
- начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця О.В.; 
- начальник інформаційно-технічного відділу Полховський О.М.; 
- т.в.о. начальника відділу організації служби Тарасенко В.М.; 
- 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 13.03.2019 № 31 
в рамках XII 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. 



 

4 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
БОРТНИК Сергій Миколайович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук 

 
Про результати роботи Наукового товариства студентів, 

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

ЗАБОЛОТНА Юлія Василівна, викладач кафедри криміналістики 
та судової експертології факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, голова Наукового товариства студентів, 
курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Вдосконалення покарання за порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами 

БЕСЧАСТНА Вікторія Вікторівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Адміністративно-правовий статус дільничних офіцерів поліції 
БІЛАН Віктор Вікторович, слухач магістратури факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Щодо специфіки функціонування Національної поліції в процесі 
застосування поліцейських заходів 

БУДЬ Орест Андрійович, ад’юнкт Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
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Адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності 
Національної поліції України 

БУЛАТІН Дмитро Олексійович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ  

Фактори детермінації злочинності у сфері грального бізнесу 

ВАСИЛЬЄВА Дарія Олександрівна, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Щорічна основна відпустка працівників Національної поліції 

ВЕКЛЮК Ольга Володимирівна, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Щодо суперечності обмеження бути поліцейським відповідно до 

п. 4 ч. 1 ст. 61 Закону України « Про Національну поліцію» 

ГАВРИЛЕНКО Тетяна Валеріївна, слухач магістратури 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Організація діяльності міліції в першій половині 20-х років ХХ 

століття 

ГАЛКІН Дмитро Вікторович, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник, докторант Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Деякі питання діяльності штабних підрозділів органів 

внутрішніх справ України в Радянський період 
ГАЛКІНА Олена Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

інспектор сектору моніторингу Сахновщинського ВП ГУНП в 
Харківській області 

 
Актуальні проблеми розмежування адміністративного 

затримання та доставлення порушника в діяльності поліції 

ГАРМАШ Вадим Володимирович, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Кримінальна відповідальність за порушення законів і звичаїв 

війни за законодавством деяких зарубіжних країн 

ГЛУШАНОВСЬКА Світлана Володимирівна, аспірант 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Зміст поняття «Професійна культура викладача фізичного 
виховання і спорту» 

ГНАТЕНКО Катерина Володимирівна, старший викладач кафедри 
української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної 
культури 

 
 
Деякі питання організації діяльності промислових залізничних 

вузлів та їх взаємодії з морськими та річковими портами 

ГОЛОВКО Тетяна Владиславна, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри управління експлуатаційною роботою 
Українського державного університету залізничного транспорту 

 
Щодо розуміння заходів, спрямованих на запобігання гендерно 

обумовленому насильству 

ГРІДІНА Наталія Юріївна, ад’юнкт Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Історичний розвиток і сучасний стан системи охорони 

державної таємниці в державній кримінально-виконавчій службі 
України 

ДЕНИЩУК Денис Євгенійович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Момент виникнення права власності 

ДЖАФАРОВА Валерія Михайлівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Громадській контроль за законністю діяльності органів поліції 

ДОВБАШ Катерина Михайлівна, слухач магістратури факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Пропозиції вирішення окремих проблем практики у 

кримінальних провадженнях про шахрайства 

ЗАЯЦЬ Костянтин Дмитрович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Соціальна справедливість як філософська передумова 

формування принципів адміністративного права 
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ІВАНЦОВ Володимир Олександрович, кандидат юридичних наук, 
доцент, докторант Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Правові аспекти реалізації принципу політичної 
неупередженості державних службовців у процесі забезпечення 
виборчого процесу в Україні  

КАЗАНЧУК Ірина Дмитрівна, кандидат юридичних наук, 
доцент,доцент кафедри адміністративного права і процесу факультету № 
3 Харківського національного університету внутрішніх справ 

ЧОРМАН Ганна Максимівна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців 
спортивної діяльності 

КОВАЛЕНКО Юлія Миколаївна,  старший викладач кафедри 
української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної 
культури 

 
Принципи верховенства права та законності, як ключові засади 

адміністративного оскарження  

КОВРАХ Віталій Андрійович, ад’юнкт Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 

До питання про актуальність кримінологічної феноменології 
фармацевтичної діяльності 

КРАПІВКІНА Юлія Володимирівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Законодавство про досудову пробацію пострадянських країн  

КУДІНА Юлія Олександрівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю однієї особи: 
проблеми створення та функціонування  

КУЛАКОВ Віталій Вікторович, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Досвід США у функціонуванні шкільного офіцера поліції 

ЛАРІОНОВА Інна Тимофіївна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Місце і роль поліції в механізмі забезпечення права людини і 
громадянина в Україні 

МАМЕДОВА Есміра Гуматівна, слухач магістратури факультету 
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
До питання професійно-нормативної поведінки курсантів 

закладів вищої освіти МВС України 
МАРАВСЬКА Катерина Ігорівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 

До проблеми визначення змісту державної реєстрації юридичної 
особи та фізичних осіб-підприємців 

НЕСТЕРЕНКО Олексій Михайлович, аспірант 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 
Обстановка вчинення умисних вбивств особи чи її близького 

родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або 
громадського обов’язку  

НЕСТЕРОВ Дмитро Миколайович, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Правила застосування службових собак у діяльності 

Національної поліції України 

НІКІША Ганна Володимирівна, слухач магістратури факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Правовий статус поліцейських, відряджених до інших 

державних органів: проблеми нормативно-правової регламентації 

НОВИЦЬКИЙ Антон Олександрович, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 

Реагування працівників патрульної поліції на повідомлення про 
кримінальні правопорушення та іщі події 

ПАНОВА Елеонора Олегівна, слухач магістратури факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Адміністративно- правові засади запобігання домашньому 

насильству щодо дітей 

ПЕТРОВА Діана Григорівна, слухач магістратури факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Делегування повноважень органам місцевого самоврядування: 

проблемні питання 

ПОЛЯК Аліна Федорівна, слухач магістратури факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Деякі питання щодо особливостей оперативно-розшукової 

характеристики вимагання 

ПОНОМАРЕНКО Олеся Сергіївна, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Правове регулювання сфери перевезення вантажів у 1920-1930-х 
роках 

ПРОХОРЧЕНКО Галина Олегівна, кандидат технічних наук, 
старший викладач кафедри управління експлуатаційною роботою 
Українського державного університету залізничного транспорту 

 
Захист особистих немайнових прав здобувачів освіти, які 

постраждали в наслідок булінгу 

ПРОФАТІЛО Галина Романівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Проблемні аспекти діяльності дільничних офіцерів поліції  

САВЧЕНКО Світлана Олександрівна, слухач магістратури 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як 

елемент соціального захисту працівників 

СОЛОМАХА Євген Костянтинович, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 

Перспективи розвитку державної політики щодо протидії 
проступкам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

СОЛОНЕЦЬКИЙ Іван Іванович, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Кібербулінг як загроза безпеці неповнолітніх  

СОРОЧАН Дмитро Анатолійович, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Засоби заохочень у трудовому праві, їхня імплементація в 
діяльності Національної поліції України  

СОРОЧАН Наталія Вікторівна, ад’юнкт Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 

До характеристики окремих напрямків удосконалення 
локального правового регулювання трудових відносин в Україні 

СИЧОВА Вікторія Володимирівна , старший науковий 
співробітник секретаріату Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Реалізація окремих повноважень керівника органу досудового 

розслідування у кримінальному провадженні 
СИЧОВ Сергій Олександрович, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Кримінологічна характеристика суб’єкта грубого порушення 

угоди про працю (ст. 173 КК України) 
ТАНАДЖІ Василь Григорович, здобувач Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
До питання спеціальних методів дослідження зв’язку 

архітектурно-просторових характеристик середовища і його 
криміногенності 

ТИТАРЕНКО Олексій Олексійович, докторант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Значення планування в діяльності Національної поліції 

ТРОФИМЕНКО Анна Олексіївна, слухач магістратури факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Деякі питання розвитку перевізного процесу на вітчизняних 

залізницях 

ХЛОПОВ Артем Олександрович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
До проблеми визначення змісту дефініції «виборчий документ» 
ЧЕРНЕНКО Павло Валерійович, аспірант Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
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Неустойка як окремий вид забезпечення виконання зобов’язання 
за договором про надання юридичних послуг 

ЧУМАК Роман Васильович, аспірант Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Аналіз нормативно-правової діяльності на залізничному 

транспорті в умовах реформування 

ШАНДЕР Олег Едуардович, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного 
університету залізничного транспорту 

ШАНДЕР Юлія Валеріївна, асистент, старший лаборант кафедри 
управління експлуатаційною роботою Українського державного 
університету залізничного транспорту 

 
Напрями вдосконалення обліку та аналізу матеріально-

виробничих запасів 

ШАЛУН Інна Миколаївна, студентка Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 

Мощицька Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри «Фінанси» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 
Жуковського «ХАІ» 

 
Загальна характеристика видів професійного навчання 

поліцейських  
ШЕВЧУК Дмитро Олегович, слухач магістратури Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Обстановка вбивств, учинених засудженими в місцях 

позбавлення волі 
ШЕЛЕНІНА Карина Григорівна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Щодо суб’єктів підготовчого судового провадження у 

кримінальному процесі України 
ШЕСТАКОВ Вадим Іванович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 



 

12 

 
 
 

Наукове видання 
 
 
 
 

Програма 
науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасної науки 
в дослідженнях молодих учених» 

 
(м. Харків, 16 травня 2019 року) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідальні за випуск: Сімонович Д. В., Білоус П. О.,  
Кобченко А. С. 

Комп’ютерне верстання: Білоус П. О. 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60х84/16. Обл.-вид. арк. 0,45. Ум. друк. арк. 0,82.  
Тираж 60 пр. Зам. № 2018-9. 

 
 

Видавець і виготовлювач – 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080. 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008. 

 


