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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

17 травня 2019 року Харківський національний
університет внутрішніх справ запрошує Вас взяти

участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Правоохоронна функція держави: теоретико-
методологічні та історико-правові проблеми».

До участі у конференції запрошуються
представники вищих навчальних закладів, працівники
правоохоронних органів, органів державної влади та

місцевого самоврядування України та інших країн

Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

Робота конференції планується 
за наступними напрямами:

1. Правоохоронна функція сучасної держави.

2. Ґенеза правоохоронної функції держави.

3. Конституційно-правові  засади  реалізації
правоохоронної функції держави.

4. Суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності.

5. Міжнародно-правові  стандарти  правоохоронної
діяльності.

6. Гармонізація  законодавства  європейських
держав у сфері правоохоронної діяльності.

7. Забезпечення  принципу  гендерної  рівності  у
правоохоронній діяльності.

Початок роботи конференції: 10 год.00 хв.

Адреса оргкомітету: 61000, м. Харків,

пр. Льва Ландау, 27 

Харківський національний університет внутрішніх
справ, каб. 509/3.

Контактна інформація:  

Секретаріат організаційного комітету:

Електронна пошта: 

conf.law2019@gmail.com

Координатор заходу : Холод Юрій Анатолійович –
(066) 274-50-97

Секретар: Гета Дарья Сергіївна – (095) 877-02-60

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет

внутрішніх справ
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова: Сокуренко В.В.  – ректор  університету,
доктор  юридичних  наук,  професор,  Заслужений
юрист України.

Заступник  голови: Швець Д.В.  – перший
проректор університету, кандидат педагогічних наук,
доцент.

Секретар: Гета  Д.С. – доцент  кафедри
загальноправових  дисциплін  факультету  №  6,
кандидат юридичних наук.

Члени оргкомітету:

Бурдін  М.Ю.  -  проректор  університету,  доктор
юридичних наук, професор;

Бакумов О.С. - проректор університету, кандидат
юридичних наук;

Музичук О.М.  - декан факультету № 1,  доктор
юридичних  наук,  професор,  Заслужений  юрист
України;

Синєгубов О.В. - декан факультету № 6, доктор
юридичних наук, доцент;

Холод Ю.А. -  завідувач  кафедри
загальноправових  дисциплін  факультету  № 6,
кандидат юридичних наук, доцент;

Логвиненко І.А. -  завідувач  кафедри теорії  та
історії  держави  і  права  факультету  № 1,  кандидат
історичних наук, доцент;

Мірошниченко О.С. -  начальник  відділу
організації  наукової  роботи,  кандидат  юридичних
наук;

Осятинський С.О. -  начальник  відділу
міжнародних зв’язків;

Тарасенко В.М. -  начальник  відділу  організації
служби;

Щербакова  І.В. –  начальник  відділу  зв’язків  з
громадськістю, кандидат соціологічних наук;

Собченко Л.І. -  начальник  відділу  режимно-
секретного та документального забезпечення;

Полховський О.М. –  начальник  інформаційно-
технічного відділу;

Копаниця О.В. - начальник відділу матеріального
забезпечення;

Процких Т.О. - директор загальної бібліотеки.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

З  організаційних  питань  участі  у  конференції
звертатися на кафедру загальноправових дисциплін
факультету  № 6  Харківського  національного
університету внутрішніх справ (м. Харків, пр. Льва
Ландау, 27, каб. 509/3, тел. (066) 274-50-97).

Для  розміщення  тез  у  збірнику  і  включення
доповіді  до  програми  конференції  необхідно  до
05 квітня 2019 року надіслати до Оргкомітету заявку
на  участь  у  роботі  конференції  (зразок  додається),
відредаговані тези (conf.law2019@gmail.com).

Тези  доповіді,  заявка  на  участь  у  конференції
мають міститися у різних файлах.

Загальні вимоги до оформлення:
1.  Тези  оформлюються  на  листі  формату  А4

(210х297 мм) (збереження файлу у форматі *.rtf).
2. Орієнтація: книжкова.
3. Поля: всі сторони 2 см.
4. Абзац: 1,25 см.
5. Міжрядковий інтервал: полуторний.
6.  Розмір  шрифту:  кегль:  14  «Times  New

Roman».
7. Розстановка переносу: не використовується.
8. Нумерація сторінок: не використовується.
9.  Список  бібліографічних  посилань:  у

квадратних  дужках  по  тексту  [1,  с.  2],  список
бібліографічних посилань подається в кінці тексту в
порядку посилання.

10. Обсяг тез доповіді: від 3 до 5 сторінок.

Тези студентів та курсантів вищих навчальних
закладів  мають  супроводжуватися  рецензією
наукового керівника.

Збірник  матеріалів  конференції  (в  PDF
форматі)  буде  розміщено  на  сайті  ХНУВС
протягом 10 днів після проведення конференції. 

Зразок оформлення тез

УДК ______ (для визначення звертатися до 
інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки)
Ім’я, по батькові, ПРІЗВИЩЕ автора,
науковий ступінь, вчене звання, посада
(навчальний заклад);
ORCID: (Напр.: http://orcid.org/0000-0002-0002-
0002)



НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст тез доповіді.

Список бібліографічних посилань
1.
2.

Одержано ________

Важливо пам’ятати!
• Відповідальність за наданий матеріал у тезах

несуть автори доповідей.
• Рукопис  не  підлягає  додатковому

редагуванню,  тому  він  має  бути  ретельно
підготовлений.

• Список  бібліографічних  посилань
оформляється  відповідно  до  ДСТУ  8302:2015  у
вигляді  позатекстового  списку  (подається  після
тексту доповіді) і подається в порядку посилання.

• Оргкомітет  конференції  залишає  за  собою
право  відхилити  матеріали,  які  не  відповідають
напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

• Проїзд,  проживання  та  харчування
здійснюється за рахунок учасника конференції.










