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Склад 

оргкомітету VІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених 

«Актуальні питання адміністративного права та процесу» 
 

Голова оргкомітету – ВІТВІЦЬКИЙ Сергій Сергійович, ректор університету 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України полковник 

поліції. 

Заступник голови оргкомітету – НАЗИМКО Єгор Сергійович, перший 

проректор університету доктор юридичних наук, професор майор поліції;  

Відповідальний секретар оргкомітету – МЕРДОВА Ольга Миколаївна, 

завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 

кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції 

Секретар оргкомітету – САХНО Артем Петрович, доцент кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник 

 

Члени оргкомітету: 

ТИШЛЕК Микола Миколайович  – т.в.о. декана факультету № 2. 

РЯБЧЕНКО Олена Петрівна – професор кафедри адміністративно-правових 

дисциплін факультету № 2 доктор юридичних наук, професор; 

СОПІЛКО Ірина Миколаївна – професор кафедри адміністративно-правових 

дисциплін факультету № 2 доктор юридичних наук, професор. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  

КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

«Актуальні питання адміністративного права та процесу» 

 

02 грудня 2022 року 
 

Місце проведення: Донецький державний університет внутрішніх справ, зала 

Вченої ради (2– й поверх головного корпусу) 

 

Порядок роботи науково-практичної конференції: 

9
00

 – 10
00

 – реєстрація учасників; 

10
00

 – 10
15 

– відкриття конференції, вітальні промови; 

10
15

 – 13
00

 – пленарне засідання; 

13
00

 – 13
30

 – підведення підсумків, закриття заходу, 

фотографування. 
 

Регламент доповідей: 

Доповіді на пленарному засіданні – до 5 хвилин 

Наукові повідомлення – до 5 хвилин 

Виступи під час обговорень – до 3 хвилин 

Робочі мови: українська, англійська.  
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

ВІТВІЦЬКИЙ Сергій Сергійович – ректор Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений 

юрист України. 

 

ТИЛЬЧИК В’ячеслав В’ячеславович – проректор з наукової роботи 

Київського університету власності та права, доктор юридичних наук, професор. 

 

СОБАКАРЬ Андрій Олексійович – завідувач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор. 

 

МЕРДОВА Ольга Миколаївна – завідувач кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету № 2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

 

ВИСТУПИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 
 

МАКАРЕНКО Олександр Юрійович – професор кафедри 

правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету №1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор. 

МАКАРЕНКО Наталія Анатоліївна – доцент кафедри цивільного та 

господарського права факультету №2 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент. 

 ДОРОШЕНКО Владислав Анатолійович – доцент кафедри 

правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету №1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор філософії в галузі права. 

Позиція слідчого Національної поліції при розгляді питання про 

накладання арешту на майно потерпілого (на підставі аналізу судової 

практики). 

 

ДАНІЛОВ Сергій Олександрович – доцент кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор філософії в галузі права. 
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Обов'язок доказування при розгляді справ у порядку адміністративного 

судочинства за участю органів Державної податкової служби України. 

 

КОВАЛЬЧУК Юлія Миколаївна – доцент кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор філософії в галузі права. 

Актуальні питання підвищення кваліфікації посадовців виконавчих 

органів місцевих рад базового рівня в Україні 

  

ДРОНІК Дмитро Сергійович – викладач кафедри правоохоронної 

діяльності та поліцеїстики факультету №1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. 

До питання удосконалення організаційно-штатної роботи в патрульній 

поліції.  

 

УДАЛОВА Неждана Михайлівна – викладач кафедри правоохоронної 

діяльності та поліцеїстики факультету №1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. 

ГРАНКІНА Валентина Ігорівна – викладач кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету №2 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. 

Профілактична діяльність підрозділів Національної поліції під час 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в умовах воєнного 

стану. 

 

БОЙКО Оксана Валеріївна – аспірант кафедри адміністративного 

права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського 

університету інтелектуальної власності та права.  

Науковий керівник: ТИЛЬЧИК В’ячеслав В’ячеславович – проректор 

з наукової роботи Київського університету власності та права, доктор 

юридичних наук, професор. 

Проблема реалізації результатів наукових досліджень у галузі 

адміністративного права в процесі здійснення законотворчості в митній сфері 

в Україні. 

 

ГУДИМА Олег Олександрович – аспірант Київського університету 

інтелектуальної власності та права. 

Поняття «працівник правоохоронного органу» в юридичній науці та 

законодавстві України. 

 

ПОСТОЛ Олена Ігорівна – аспірант Донецького державного 

університету внутрішніх справ.  

До питання про вилучення зброї та боєприпасів у кривдників. 
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СЕМІКОП Ніна Валеріївна - аспірант Одеського державного 

університету внутрішніх справ. 

Взаємодія підрозділів Національної поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству відносно дітей. 

 

БІЛЬЧУК Олександр Андрійович – аспірант Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Судовий контроль як засіб забезпечення примусового виконання судових 

рішень і рішень інших органів. 

 

ГУДИМ Інга Володимирівна – аспірант Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Загальні риси дисциплінарного провадження як різновид 

адміністративно-юрисдикційних проваджень. 

 

ЖУШМАН Аліна Анатоліївна – слухач магістратури факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: РИЖКОВА Світлана Анатоліївна – старший 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського університету внутрішніх 

справ.  
Захист прав дітей постраждалих від домашнього насильства в умовах 

воєнного стану. 

 

БОЛОТІН Владислав Ігорович – курсант 2 курсу факультету № 2 

Донецького державного університету внутрішніх справ. 

Науковий керівник: МЕРДОВА Ольга Миколаївна – завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

Деліктологічна характеристика вчинення булінгу. 

 

ФОЛІТАР Анастасія Олександрівна – курсант 2 курсу факультету № 1 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Науковий керівник: КРИВОНОС Максим Васильович – доцент 

кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат 

юридичних наук. 

Окремі питання забезпечення особистої безпеки поліцейських під час дії 

воєнного стану. 

 

ЗІНЬКОВСЬКА Вікторія Олександрівна – курсант 2 курсу факультету 

№ 1 Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка. 

Науковий керівник: КРИВОНОС Максим Васильович – доцент 
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кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат 

юридичних наук. 

Участь поліцейських у проведенні стабілізаційних заходів на території, 

що звільнені від російських окупантів. 

 

КУЛИК Михайло Сергійович – здобувач Київського університету 

інтелектуальної власності та права. 

До питання розвиток адміністративно-правового забезпечення права на 

цивільну вогнепальну зброю. 

 

ШАМАРА Діана Павлівна – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: МЕРДОВА Ольга Миколаївна – завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

Юридичний аналіз судової практики щодо притягнення до 

відповідальності за домашнє насильство. 

 

БАЛАНЕНКО Анастасія Дмитрівна – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: САХНО Артем Петрович – доцент кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник. 

Забезпечення управління органів Національної поліції України. 

 

КОЗИНЕЦЬ Анна Олексіївна – курсант 2 курсу факультету № 1 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: НОСЕВИЧ Надія Русланівна – завідувач кафедри 

правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету №1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидатка юридичних наук. 

Організація взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами 

превентивної діяльності, яка не передбачена чинним кримінальним - 

процесуальним кодексом України. 

 

КОНОНЕНКО Микита Русланович – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: МЕРДОВА Ольга Миколаївна – завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

Форми впливу громадськості на поліцію. 
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ЛЮБЧИЧ Дар’я Олександрівна – курсант 3 курсу факультету № 1 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ. 

Науковий керівник: ЄЛАЄВ Юрій Леонідович – викладач кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету 

внутрішніх справ. 

Принцип національної безпеки України в кримінальному провадженні в 

умовах воєнного стану. 

 

ОБОДЕЦЬ Євгенія Андріївна – курсант 3 курсу факультету № 1 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького Державного 

університету внутрішніх справ. 

Науковий керівник: УДАЛОВА Неждана Михайлівна – викладач 

кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету №1 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ. 

Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту. Діяльність підрозділів 

ювенальної превенції в умовах воєнного стану. 

 

ПОПОВИЧ Єлизавета Андріївна – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: МЕРДОВА Ольга Миколаївна – завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

Проблемні питання реалізації норм вітчизняного законодавства щодо 

зміцнення взаємодії Національної поліції України та населення на засадах 

партнерства. 

 

СМОЛЯК Валерій Володимирович – слухач факультету №1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: ТУРЕНКО Олег Станіславович – професор 

кафедри загально правових дисциплін факультету №3 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор філософських наук, доцент. 

Колабораціонізм: регулювання, правові механізми, відповідальність - 

порівняльний аналіз. 

 

БАЙБАРЗА Дар’я Віталіїівна – курсант 1 курсу навчально-наукового 

інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: БІЛІЧЕНКО Валерій Віталійович – старший 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Діяльність Національної поліції у сучасних умовах. 
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ШЕПЕЛЕНКО Андрій Олександрович – здобувач вищої освіти 

Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ.  

Науковий керівник: РИЖКОВА Світлана Анатоліївна – старший 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського університету внутрішніх 

справ.  
Інформаційно-комунікативна складова взаємодії поліції та населення в 

умовах воєнного стану. 

 

БОРИСОВ Богдан Валерійович – курсант 1 курсу навчально-наукового 

інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: БІЛІЧЕНКО Валерій Віталійович – старший 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Роль комунікативної толерантності працівника Національної поліції у 

запобіганні мовленнєвих конфліктів. 

 

БОРИСОВА Валерія Сергіївна – курсант 1 курсу навчально-наукового 

інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: БІЛІЧЕНКО Валерій Віталійович – старший 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Актуальні питання забезпечення безпеки в діяльності адміністративного 

права та процесу. 

 

ГАЙДУК Олександра Леонідівна – курсант 1 курсу навчально-

наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної 

поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Науковий керівник: БІЛІЧЕНКО Валерій Віталійович - старший 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Надання домедичної допомоги працівниками поліції під час воєнного 

стану.  

 

МИРГОРОДСЬКА Каріна Миколаївна – курсант 1 курсу навчально-

наукового інституту права та підготовки фахівців до підрозділів Національної 

поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: БІЛІЧЕНКО Валерій Віталійович – старший 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 
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До питання нововведення в законодавчі акти щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку поліцейськими в умовах воєнного стану. 

 

КРАВЧЕНКО Поліна Анатоліївна – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: МЕРДОВА Ольга Миколаївна – завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

Основна функція поведінки органів внутрішніх справ щодо забезпечення 

режиму воєнного часу. 

 

КУРІННИЙ Володимир Володимирович – курсант 1 курсу факультету 

№ 1 Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: САХНО Артем Петрович – доцент кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник. 

Сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення реформ Національної 

поліції. 

 

РЯЗАНОВА Маргарита Сергіївна – курсант 1 курсу факультету № 1  

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: КОВАЛЕНКО Ярослав Анатолійович – викладач 

кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького 

державного університету внутрішніх справ. 

До питання про особливості пенсійного забезпечення поліцейських. 

 

ТЕРЕЗА Анастасія Володимирівна – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: САХНО Артем Петрович – доцент кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник. 

Контроль щодо забезпечення законності в публічному адмініструванні. 

 

 БЛИЗНЮК Христина Валентинівна – курсант 2 курсу факультету № 1 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Науковий керівник: КРИВОНОС Максим Васильович – доцент 

кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат 

юридичних наук. 

 Чинники які стимулюють неповнолітнього до вчинення злочинів. 

 

ЧЕРНОБРОВ Віолетта Володимирівна – курсант 2 курсу факультету 

№ 3 Донецького державного університету внутрішніх справ.  
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Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій Петрович – доцент кафедри 

оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету №3 

Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент. 

 Обмеження прав поліцейського, який має допуск та доступ до державної 

таємниці. 

 

КРАВЧЕНКО Поліна Анатоліївна – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій Петрович – доцент кафедри 

оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету №3 

Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент. 

Підстави адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про державну таємницю. 

 

КОСИК Еліна Олександрівна – курсант 1 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: САХНО Артем Петрович – доцент кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник. 

Законодавство про адміністративні процедури. 

 СИМОНЕНКО Аліна Андріївна – курсант 2 курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: САХНО Артем Петрович – доцент кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник. 

Правова характеристика професійно-етичних правил поведінки 

поліцейських. 

 

ГРАЧОВА Олександра Юріївна – студент 3 курсу факультету 

соціології  і права Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Науковий керівник: СПІВАК Ірина Вікторівна – старший викладач 

кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

Адміністративна відповідальність за порушення митного законодавства 

в умовах воєнного стану. 
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ГРЕБЕНЮК Аліна Андріївна – студент факультету історії, бізнес-

освіти та права Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка.  

Науковий керівник: ОКОПНИК Олена Миколаївна – доцент кафедри 

права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Особливості правового статусу учасників збройних конфліктів. 

 

ЛІТВИНЕНКО Юлія Віталіївна – здобувач 2 курсу юридичного 

факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Науковий керівник: КРАКОВСЬКА Анжеліка Євгеніївна – доцент 

кафедри господарського та адміністративного права юридичного факультету 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Професійне спілкування інспекторів патрульної поліції під час несення 

служби. 

 

ГНАТЮК Ніка Олександрівна – здобувач 2 курсу юридичного 

факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Науковий керівник: КРАКОВСЬКА Анжеліка Євгеніївна – доцент 

кафедри господарського та адміністративного права юридичного факультету 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Сучасний погляд на визначення поняття «адміністративно-правові 

засоби». 

 

НАБОЧЕНКО Дмитро Юрійович – здобувач факультету історії, бізнес-

освіти та права Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка.  

Науковий керівник: ОКОПНИК Олена Миколаївна – доцент кафедри 

права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Проблемні питання запобігання корупції в органах Національної поліції 

України. 

 

БЕРЕДА Мaрія Вaлеріївнa – курcaнт 1 курcу нaвчaльнo-нaукoвого 

інcтитуту прaвa тa підгoтoвки фaхівців для підрoзділів Нaціoнaльнoї пoліції 

Дніпрoпетрoвcького держaвного універcитету внутрішніх cпрaв.  

Науковий керівник: КАЗНАЧЕЄВ Дмитро Георгійович – доцент 

кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпрoпетрoвcького держaвного 

універcитету внутрішніх cпрaв, кандидат юридичних наук, доцент.  

До питання необхідності вивчення тактико-спеціальної підготовки 

поліцейськими. 
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ТЕРЕХОВА Ганна Ярославівна – курсант 1 курсу, навчально-

наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної 

поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: КАЗНАЧЕЄВ Дмитро Георгійович – доцент 

кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

 Виклики для Національної поліції під час війни. 

 

ТАРАСЮК Данило Олексійович – курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: МАКСИМОВА Маргарита Костянтинівна – 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Адміністративно-правова діяльність правоохоронних органів України у 

сфері профілактики та протидії домашньому насильству. 

 

ОРЛОВ Владислав Ігорович – курсант 1 курсу навчально-наукового  

інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: БІЛІЧЕНКО Валерій Віталійович – старший 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Особливості провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією в сфері безпеки 

дорожнього руху. 

 

ІСАЄВ Артур Сергійович – курсант 2 курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції.  

Науковий керівник: МАКСИМОВА Маргарита Костянтинівна – 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Проблеми адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

 

ДЕРІНГЕР Максим Андрійович – курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: МАКСИМОВА Маргарита Константинівна – 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Запровадження досвіду зарубіжних країн в адміністративно-правовій 

протидії корупції в Україні. 
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 САВЧЕНКО Михайло Володимирович – курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для  підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: ЦУРКАЛЕНКО Дмитро Петрович – старший 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського університету внутрішніх справ. 

 Процесуальні документи у справах про адміністративні правопорушення. 

 

ГАПОНА Вікторія Миколаївна – курсант 1 курсу факультету № 3 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: ХОЗЛУ Іван Костянтинович – викладач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ. 

Забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України 

в умовах правового режиму воєнного стану. 

 

ГРИБ Богдан Валентинович – курсант 2 курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: ЦУРКАЛЕНКО Дмитро Петрович – старший 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського університету внутрішніх 

справ.  
Адміністративно юрисдикційна діяльність поліції під час воєнного стану. 

 

МАРАГУЛОВА Софія Сергіївна – курсант 1 курсу навчально-наукового 

інституту права та підготовки фахівців для  підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: БІЛІЧЕНКО Валерій Віталійович – старший 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

До питання застосування пристроїв електрошокової дії під час 

виконання службових обов’язків працівниками Національної поліції України. 

 

ДЄЛОВ Владислав Ігорович – курсант 2 курсу навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ.  

Науковий керівник: КАПІТОНОВА Наталія Володимирівна – 

викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук. 

Організація роботи Національної поліції України щодо здійснення 

дозвільної системи.  

 

ПАЩЕНКО Олександр Іванович – курсант факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ.  
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Науковий керівник: РИЖКОВА Світлана Анатоліївна – старший 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського університету внутрішніх 

справ.  
Захист прав та свобод людини органами  та підрозділами Національної 

поліції в умовах воєнного стану. 

 

МИРГОРОДСЬКА Дарина Миколаївна – курсант факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: РИЖКОВА Світлана Анатоліївна – старший 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського університету внутрішніх 

справ.  
Запобігання та протидія домашньому насильству в умовах воєнного 

стану. 

 

ГУНЬКО Катерина Олегівна – курсант факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: РИЖКОВА Світлана Анатоліївна – старший 

викладач кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського університету внутрішніх 

справ.  
Інтерв’ювання дитини, що стала свідком та/або жертвою насильства,  

а також вчинила насильство. 

 

ЦЯПКАЛО Станіслав Ярославович – курсант 1 курсу факультету № 2 

Донецького державного університету внутрішніх справ.  

Науковий керівник: ХОЗЛУ Іван Костянтинович – викладач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ. 

Превентивна роль виховного процесу у закладах пенітенціарного типу. 

 

 

 

ВИСТУПИ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ 

 

 

БОРИСЕНКО Тетяна Василівна - викладач кафедри адміністративного 

права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

Поважність причин пропусків строку звернення до адміністративного 

суду, як гарантії поновлення пропущення строку. 



~ 17 ~ 

 

ЄЛАЄВ Юрій Леонідович - викладач кафедри організації досудового 

розслідування Криворізького навчально-наукового інституту Донецького 

державного університету внутрішніх справ. 

Детермінація (обумовленість) кримінального процесуального часу 

адміністративно-правовим режимом карантину з метою запобігання 

поширенню на території України короно вірусної хвороби(COVID-19). 

 

КОВАЛЕНКО Ярослав Анатолійович – викладач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ 

Поняття та форми громадського контролю за діяльністю поліції 

 

МАКСИМОВА Маргарита Костянтинівна - викладач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Принципи адміністративно-правового забезпечення реалізації дитиною 

права на безпечні умови життя. 

 

МЕРДОВА Ольга Миколаївна – завідувач кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Проблемні питання реалізації нових стандартів вищої освіти зі 

спеціальності 081 Право закладами вищої освіти із специфічними умовами 

навчання 

 

НЕСТЕРЦОВА-СОБАКАРЬ Олександра Володимирівна – доцент 

кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. 

Запровадження стратегії COMMUNITY POLICING – «Партнерство 

заради спокою» в діяльності Національної поліції України. 

 

НОСЕВИЧ Надія Русланівна - завідувач кафедри правоохоронної 

діяльності та поліцеїстики факультету №1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук. 

Про необхідність внесення змін до розділу XIV Кодексу України про 

адміністративні правопорушення в частині відповідальності за порушення 

комендантської години. 

 

ОКОПНИК Олена Миколаївна – доцент кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Питання участі громадян в охороні громадського порядку та  в русі 

національного спротиву 
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РИЖКОВА Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Взаємодія поліції з населенням в умовах воєнного стану. 

 

РЯБЧЕНКО Олена Петрівна – професор кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Щодо новелізації предмету адміністративного права. 

 

САХНО Артем Петрович – доцент кафедри адміністративно-правових 

дисциплін факультету №2 Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

Деякі проблемні питання нормативно-правового забезпечення права на 

мирні зібрання під час дії правового режиму воєнного стану. 

 

СОБАКАРЬ Андрій Олексійович – завідувач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор. 

Адміністративно-правові межі реалізації права громадян на самозахист. 

 

СОПІЛКО Олена Миколаївна – професор кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Забезпечення прав людини в умовах воєнного стану. 

 

ТУЛІНОВ Валентин Сергійович - завідувач кафедри тактико-

спеціальної підготовки факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Зміна підходів у підготовці майбутніх поліцейських крізь фокус військової 

тематики 

 

ХОЗЛУ Іван Костянтинович – викладач кафедри адміністративно-

правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ 

Окремі питання документування фактів керування водними 

транспортними засобами особами, що перебувають у стані сп’яніння. 

 
 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

(13.00 – 13.30) 
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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО РОБОТИ НАУКОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка 

Одеський державний університет внутрішніх справ  

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Київський університет інтелектуальної власності та права 


