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Міністерство внутрішніх справ України 
Харківський національний університет  

внутрішніх справ 

 

 
 
 
 

ПРОГРАМА 
круглого столу 

 
 

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ  
З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ» 

 
 

(27 листопада 2019 року, м. Харків) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Харків  2019 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

ШВЕЦЬ 
Дмитро 
Володимирович 

– голова оргкомітету, ректор Харківського 
національного університету внутрішніх 
справ, полковник поліції 

МОГІЛЕВСЬКИЙ 
Леонід 
Володимирович 

– заступник голови оргкомітету, проректор 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

СТРЕЛЬНІКОВ 
Олексій  
Васильович 

– секретар оргкомітету, уповноважений з 
антикорупційної діяльності Харківського 
національного університету внутрішніх 
справ 

 
Члени оргкомітету: 

ЧУМАК 
Володимир 
Валентинович 

– т.в.о. начальника відділу організації 
наукової роботи Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

БІЛОУС 
Петро 
Олександрович 

– начальник редакційно-видавничого відділу 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ, підполковник поліції 

ПОЛХОВСЬКИЙ 
Олександр 
Миколайович 

– начальник інформаційно-технічного 
відділу Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

ЩЕРБАКОВА 
Ірина 
Василівна 

– начальник відділу зв’язків з громадськістю 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

ПРОЦКИХ 
Тамара 
Олексіївна 

– директор загальної бібліотеки 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

ТАРАСЕНКО 
Віталій 
Миколайович 

– заступник начальника відділу організації 
служби Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет  

внутрішніх справ; 
адреса: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27. 

 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ: 

11.30–11.50 реєстрація учасників круглого столу 
(Зала Вченої ради університету) 

11.50–12.00 
 

12.00–13.00 

відкриття круглого столу, привітання 
учасників 
робота круглого столу, 
підбиття підсумків роботи 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 
виступи – до 5 хвилин. 

 
 
 

РОБОЧІ МОВИ круглого столу: 
українська, англійська, російська. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних 
наук, доцент, ректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
КРАСНОСІЛЬСЬКА Анастасія Олегівна, голова Комітету 

Верховної Ради України з питань антикорупційної політики 
 
 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

ШАТРАВА Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем 
забезпечення діяльності поліції Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Інститут викривачів як один із чинників у запобіганні та 
протидії корупції в органах публічної влади 

 
ПАНОВА Ірина Вікторівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри правоохоронної діяльності та 
поліціїстики факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

До проблем антикорупційної перевірки ділових 
партнерів юридичної особи 

 
ОРЛОВ Юрій Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри кримінального права і 
кримінології факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Проблеми кримінально-правової заборони незаконного 
збагачення 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 
 
БАКУМОВ Олександр Сергійович, кандидат юридичних 

наук, доцент, голова підкомітету з питань кримінального 
законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної 
Ради України з питань правоохоронної діяльності 

 

ЮРЧИШИН Ярослав Романович, перший заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної 
політики 

 

МОШЕНЕЦЬ Олена Володимирівна, заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної 
політики 

 

КАБАЧЕНКО Володимир Вікторович, секретар Комітету 
Верховної Ради України з питань антикорупційної політики 

 

ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ Олексій Сергійович, голова підкомітету з 
питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій 
та публічних даних Комітету Верховної Ради України з питань 
антикорупційної політики 

 

КРАСОВ Олексій Ігорович, голова підкомітету з питань 
протидії корупції у сфері екології та природокористування 
Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної 
політики 

 

СЮМАР Вікторія Петрівна, голова підкомітету з питань 
дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії 
корупції органами державної влади та місцевого 
самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань 
антикорупційної політики 

 

ТКАЧЕНКО Олександр Михайлович, голова підкомітету з 
питань правового регулювання та аналізу діяльності 
спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції 
Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної 
політики 
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ЧОРНИЙ Віктор Іванович, голова підкомітету з питань 
взаємодії з громадським суспільством Комітету Верховної Ради 
України з питань антикорупційної політики 

 

ШИНКАРЕНКО Іван Анатолійович, голова підкомітету з 
питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо 
реалізації антикорупційної політики у фінансовій, 
агропромисловій і енергетичній сферах Комітету Верховної 
Ради України з питань антикорупційної політики 

 
БУРМІЧ Анатолій Петрович, член Комітету Верховної Ради 

України з питань антикорупційної політики 
 

ОДАРЧЕНКО Андрій Миколайович, член Комітету 
Верховної Ради України з питань антикорупційної політики 

 

СЛАВИЦЬКА Антоніна Керимівна, член Комітету Верховної 
Ради України з питань антикорупційної політики 

 

СТЕРНІЙЧУК Валерій Олександрович, член Комітету 
Верховної Ради України з питань антикорупційної політики 

 

ФРІЗ Ірина Василівна, член Комітету Верховної Ради 
України з питань антикорупційної політики 

 

СОРОЧИК Юрій Юрійович, керівник секретаріату Комітету 
Верховної ради України з питань антикорупційної політики 

 

КАРМАН Юрій Васильович, заступник керівника 
секретаріату Комітету Верховної ради України з питань 
антикорупційної політики 

 

СУШКО Павло Миколайович, голова підкомітету у сфері 
кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради України з 
питань гуманітарної та інформаційної політики 

 
КІНЗБУРСЬКА Вікторія Олександрівна, член Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики 
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ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО Тетяна Петрівна, начальник Головного 
територіального управління юстиції у Харківській області 

 
БОДНАРУК Сергій Михайлович, начальник сектору з 

питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДСНС України у 
Харківській області 

 
ЄФРЕМОВА Марія Олександрівна, інспектор відділу 

інспекції з особового складу УКЗ ГУНП в Харківській області 
 
ЗОЛОТАРЬОВА Оксана Юріївна, головний спеціаліст з 

питань запобігання та виявлення корупції Головного 
управління Державної міграційної служби України в 
Харківській області 

 
КОЗЕКА Володимир Володимирович, завідувач сектору 

моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів 
Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області 

 
СКЛЯРОВ Станіслав Олександрович, начальник сектора з 

питань запобігання та виявлення корупції Національного 
університету цивільного захисту України 

 
ФЕДОРЕНКО Анна Володимирівна, завідувач сектору з 

питань запобігання та виявлення корупції Головного 
територіального управління юстиції у Харківській області 
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Наукове видання 
 
 
 
 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ  
З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ 

 
Програма круглого столу 

(27 листопада 2019 року, м. Харків) 
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