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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

26 листопада 2020 року 
 

09.30–10.00 – реєстрація учасників конференції; 
10.00–10.30  – відкриття конференції; 
10.30–12.30 
12.30–13.00 

– робота конференції; 
– закриття конференції 
 

  
 

Регламент роботи  
 

Доповіді     до 15 хв 
Повідомлення    до 10 хв 
Виступи в обговоренні   до 5 хв 

 
 
 

Робоча мова конференції: українська  
 
 

Місце проведення: Національна академія внутрішніх справ, 
ауд. 246 (м. Київ, пл. Солом’янська, 1) 
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Панель 1 
ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ  

ПРОБЛЕМИ ПРАВА 
 

Керівник: доктор філософських наук, професор 
О. І. Гвоздік  

 
Секретар: доктор юридичних наук, доцент 

О. В. Павлишин  
Наукові доповіді 

Андреєв Дмитро Володимирович, директор навчально-
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Іванченко Дмитро Володимирович, член виконавчого 
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наук, старший дослідник  

Пандемія–2020: біополітичний вимір  
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Братасюк Віктор Миколайович, суддя Тернопільського 

міськрайонного суду Тернопільської області, кандидат 
юридичних наук  

Особливості формування пострадянського українця 
як реального суб’єкта права 
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з державного управління, кандидат філософських наук, професор  

Етика публічного службовця: дилемність правового 
та морального регулювання 

 
Ганчук Ольга Миколаївна, старший інспектор з 

особливих доручень ВПЖЗ УЛМТЗ Головного управління 
Національної поліції в Чернівецькій області 

Функціональна роль людини в процесі формування 
правового порядку 
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справ, доктор філософських наук, професор 

Логіка розслідування: синхронічний і діахронічний 
аспекти 
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Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна, ад’юнкт відділу 
докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх 
справ 

Методи соціологічного опитування в дослідженні 
адміністративно-правових засад застосування спеціальних 
заходів щодо протидії домашньому насильству 

 
Городницький Павло Сергійович, аспірант кафедри 

конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ   

Електронні публічні консультації  
 
Григорʼєва Христина Антонівна, доцент кафедри 

аграрного, земельного та екологічного права Національного 
університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних 
наук 

Енергетична кооперація як організаційно-правове 
втілення концепції енергетичного переходу 

 
Губань Радим Васильович, професор кафедри 

правознавства та галузевих юридичних дисциплін Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор 
юридичних наук, доцент; 

Колеснікова Елеонора Петрівна, старший викладач 
кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»  

Проблеми формування правових цінностей у закладах 
загальної середньої освіти 

 
Демиденко Володимир Олексійович, професор кафедри 

конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Конституційний Суд України як рушій якісно нового 
етапу сучасної антикорупційної реформи  

 
Дручек Олена Василівна, доцент кафедри правового 

забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України Київського факультету Національної академії 
Національної гвардії України, кандидат юридичних наук, доцент 

Громадянська культура: підходи до розуміння, ознаки, 
сутність 
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Дурдинець Мирослав Юрійович, докторант кафедри 
філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Філософська рефлексія ролі парламенту як органу влади 
в процесі українського державотворення 

 
Єлховський Ігор Вікторович, асистент кафедри 

криміналістики, старший викладач кафедри психології 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

Деякі аспекти компаративного аналізу категорії 
«смисл» у філософії та психології 

 
Іванов Сергій Богданович, аспірант кафедри філософії 

права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх 
справ 

Філософсько-правові ідеї Пилипа Орлика як наукова 
проблема: основні тенденції сучасного етапу дослідження  

 
Іващенко Віта Олександрівна, професор кафедри 

кримінології та кримінально-виконавчого права Національної 
академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Мета покарання: основні підходи в історії філософсько-
правової думки 

 
Калиновський Богдан Валерійович, завідувач кафедри 

конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Методологічні проблеми реформи місцевої публічної 
влади в Україні 

 
Капустіна Надія Борисівна, доцент кафедри філософії 

Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук, доцент 

Філософське осмислення категорій вини та 
відповідальності 

 
Кобринський Дмитро Юрійович, координатор 

міжнародних проєктів з філософсько-правової освіти, м. Берегове  
Філософські витоки комунікативної теорії права 
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Комнатний Сергій Олександрович, докторант кафедри 
філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

Філософсько-правові проблеми формування права 
на житло в контексті інтеграції міжнародних норм права 
в національне законодавство  

 
Кондратюк-Антонова Тетяна В’ячеславівна, доцент 

кафедри забезпечення державної безпеки Київського факультету 
Національної академії Національної гвардії України, кандидат 
філософських наук, доцент 

Соціально-філософські аспекти маніпулювання 
масовою свідомістю: загрози та виклики 

 
Кондратьєв Ігор Михайлович, доцент кафедри філософії 

права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх 
справ, кандидат філософських наук  

Антрополого-екзистенціальна парадигма філософсько-
правової методології 

 
Косьмій Михайло Михайлович, перший проректор 

Університету Короля Данила, кандидат юридичних наук, доцент 
Вплив нематеріальних чинників на містобудівне 

законодавство (філософські та правові аспекти) 
 
Кравець Віталій Михайлович, завідувач кафедри 

філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Правова глобалізація як тенденція розвитку правової 
реальності 

 
Кротюк Андрій Миколайович, завідувач Житомирського 

відділення навчально-наукового інституту заочного та 
дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

Протидія домашньому насильству: соціокультурні, 
правові та кримінологічні виміри 
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Кулик Тетяна Олександрівна, доцент кафедри 
конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Правовий статус органу місцевого самоврядування 
як учасника судового процесу в Україні 

 
Кумеда Тетяна Андріївна, доцент кафедри філософії 

права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх 
справ, кандидат мистецтвознавства, доцент  

Філософсько-етична складова як основа ефективності 
сучасної освіти 

 
Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, професор 

кафедри філософії права та юридичної логіки Національної 
академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник 

«Демократія» меншості як сучасний державницький 
концепт 

 
Лазор Катерина Петрівна, доцент кафедри філософії 

Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат політичних наук 

Важливість розвитку комунікативної 
компетентності викладача вищої школи 

 
Липовець Юлія Олександрівна, заступник начальника 

слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Херсонській області 

Правова аксіологія й аксіосфера 
 
Матюшина Інна Іванівна, доцент кафедри філософії 

Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат філософських наук 

Логічне мислення як базова компетентність 
 
Мельник Андрій Володимирович, аспірант кафедри 

теорії держави та права Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова 

Натуралізм як філософія буття людини 
 



 

12 

Михайленко Роман Володимирович, доцент кафедри 
філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат філософських наук, доцент 

Правова держава та громадянське суспільство 
 
Мінченко Ольга Василівна, доцент кафедри теорії 

держави та права Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, доцент 

Право й текст. Чи складний цей пазл? 
 
Налуцишин Віктор Володимирович, професор кафедри 

кримінального права та процесу Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних 
наук, доцент 

Правовий порядок правового суспільства 
 
Носенко Олександр Володимирович, доцент кафедри 

філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат філософських наук 

Системний підхід у вивченні філософії права 
 
Оборотов Ігор Гариславович, співкеруючий партнер 

ТОВ «Юридична компанія “АРМАДА”», кандидат юридичних 
наук, доцент 

Корпоративна культура в юридичній компанії 
як щеплення від професійної деформації 

 
Олійник Уляна Миколаївна, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова, кандидат юридичних наук 

Філософсько-правова природа прогресу та регресу 
в праві 

 
Остренко Микола Вікторович, ад’юнкт кафедри 

кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ  
Правова реабілітація як вирішення протиріччя між 

людиною та державою 
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Павлишин Олег Володимирович, професор кафедри 
філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; 

Кравчук Олександр Вікторович, здобувач ступеня вищої 
освіти магістра навчально-наукового інституту заочного та 
дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ; 

Лев Ольга Романівна, здобувач ступеня вищої освіти 
магістра навчально-наукового інституту заочного та 
дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ 

Морально-етична культура правоохоронця як основа 
запобігання професійній деформації працівників Національної 
поліції України 

 
Павлишин Олег Володимирович, професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; 

Мудряк Марина Олександрівна, здобувач ступеня 
вищої освіти магістра за спеціальністю «Право» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

Поняття системи права в концепції Герберта Харта  
 
Паращук Лілія Георгіївна, викладач кафедри цивільного 

права та процесу Західноукраїнського національного університету  
Антропологічні аспекти обмеження цивільних прав 

у період пандемії СOVID-19 
 
Пендюра Максим Миколайович, в.о. завідувача кафедри 

теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

Нова філософія задач поліції як сервісної служби 
в демократичній правовій державі 

 
Петрова Ганна Миколаївна, доцент кафедри філософії 

права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх 
справ, кандидат філософських наук 

«Приватне» і «публічне» в етичних та правових 
системах сучасності 
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Попадинець Галина Олександрівна, доцент кафедри теорії 
та філософії права, конституційного та міжнародного права, 
психології та інноваційної освіти Національного університету 
«Львівська політехніка», кандидат філософських наук, доцент 

Антропологічні засади розвитку національної правової 
культури в умовах глобалізації 

 
Присяжна Анна Василівна, доцент кафедри кримінального 

права та процесу Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидат юридичних наук 

Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні 
 
Радомська Дарина Ігорівна, аспірант кафедри 

конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ 

Органи публічної влади міст в Україні: теоретико-
методологічні особливості формування 

 
Роговенко Марія Михайлівна, доцент кафедри філософії 

права та юридичної логіки, кандидат педагогічних наук, доцент 
Формування інформаційної культури студентів 

у процесі навчання педагогічних дисциплін 
 
Рудюк Володимир Сергійович, аспірант кафедри 

філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ 

Трансформація у вітчизняному судочинстві як відповідь 
на виклик сучасності 

 
Савойська Світлана Василівна, докторант кафедри 

теорії та історії політичної науки Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

Герменевтичний підхід щодо осмислення концепту 
«модель мовної політики» 

 
Сидорчук Юлія Миколаївна, адвокат, АО «Лєксарс», 

кандидат юридичних наук 
Психологічно-правові аспекти захисту жінок 

від домашнього насильства в Україні 
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Симон Юрій Сергійович, доцент кафедри філософії 
права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх 
справ, кандидат філософських наук, доцент 

Практична філософія в системі чинників професійного 
самовизначення особистості поліцейського: теоретико-
методологічний аналіз 

 
Сімакова Світлана Іванівна, доцент кафедри публічно-

правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного 
університету, кандидат юридичних наук, доцент 

Філософсько-правова характеристика осіб, що 
вчиняють корупційні кримінальні правопорушення 

 
Смазнова Ірина Сергіївна, доцент кафедри філософії 

Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук, доцент 

Ідея толерантності в релігійній традиції 
 
Станіславів Руслан Миколайович, аспірант кафедри 

філософії Національного університету «Одеська юридична 
академія» 

Утилітаристський підхід до розуміння суті феномену 
справедливості, або конвенціональна мораль 

 
Стеньгач Надія Олександрівна, професор кафедри теорії 

держави і права Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидат історичних наук, доцент 

Вплив Рудольфа Штаммлера на відродження концепції 
природного права в Новітню епоху 

 
Стус Вікторія Іванівна, старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ 

Комунікативна легітимація права 
 
Тимошенко Віра Іванівна, головний науковий 

співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту 
прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор 

Об’єкт і предмет наукового пізнання 
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Ткачук Іванна Дмитрівна, ад’юнкт кафедри філософії 
права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ 

Взаємозв’язок права та релігії як регуляторів суспільних 
відносин 

 
Тропін Захар Володимирович, доцент кафедри 

міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат юридичних наук, доцент  

Принцип захисту прав та інтересів суб’єктів 
міжнародних правовідносин як основа мирного розв’язання 
міжнародних спорів 

 
Харченко Наталія Петрівна, старший викладач кафедри 

теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук; 

Малахова Вікторія Вікторівна, курсант навчально-
наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ 

Класифікація стратегічних правових актів України 
 
Хрідочкін Андрій Вікторович, завідувач кафедри права 

Дніпровського гуманітарного університету, доктор юридичних 
наук, доцент  

Місце правозастосування в процесі реалізації правових 
норм 

 
Чугаєв Олексій Анатолійович, професор кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин 
Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, експерт Центру 
досконалості Жана Моне, доктор економічних наук, доцент 

Трансформація нормативно-правового середовища 
для бізнесу в країнах ЄС 

 
Шамша Ігор Володимирович, доцент кафедри філософії 

Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат філософських наук, доцент 

Етико-антропологічна відповідь на головне запитання 
адвокатської етики 
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Шевцова Альона Володимирівна, аспірант кафедри 
теорії та історії держави та права ЗВО «Університет «КРОК»  

Значимість гуманістичних смислів української правової 
традиції для правового реформування сучасної України 

 
Шевчук Роман Миколайович, доцент кафедри філософії 

права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук 

Діалектика взаємодії політичного режиму та органів 
поліції 

 
Щербина Олена Юріївна, професор кафедри логіки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор філософських наук, доцент 

Прояви різних форм неясності у процесі витлумачення 
терміна «кваліфіковане мовчання законодавця»  

 
Юринець Юлія Леонідівна, професор кафедри 

конституційного і адміністративного права Національного 
авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор; 

Сопілко Ірина Миколаївна, декан юридичного 
факультету Національного авіаційного університету, доктор 
юридичних наук, професор; 

Бєлкін Леонід Михайлович, адвокат, кандидат технічних 
наук, старший науковий співробітник 

Декомунізація в контексті інформаційно-психологічних 
воєн 

 
Ясніцька Ганна В’ячеславівна, аспірант кафедри 

загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

Особливості прав дитини 
 
 

Наукові повідомлення 
 

Андріяш Єлизавета В’ячеславівна, здобувач ступеня 
вищої освіти магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

Правовий менталітет і правовий світогляд 
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Баштова Ольга Григорівна, здобувач ступеня вищої 
освіти магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», 
навчально-наукового інституту № 3 Національної академії 
внутрішніх справ 

Ідеали та цінності в праві 
 
Васюта Юлія Володимирівна, здобувач ступеня вищої 

освіти магістра за спеціальністю «Правознавство» навчально-
наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ; 

Павлишин Олег Володимирович, професор кафедри 
філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент  

Сутність, система та взаємозв’язок цінностей у праві 
 
Галицький Данило Владиславович, здобувач ступеня 

вищої освіти магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

Методологія проблем філософії права 
 
Пивовар Анна Петрівна, здобувач ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю «Правознавство» юридичного 
факультету Запорізького національного університету   

Правові засади регулювання діяльності політичних 
партій в Україні в умовах надзвичайної ситуації 

 
Шульга Руслана Ігорівна, здобувач ступеня вищої 

освіти магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» 
навчально-наукового інституту № 2 Національної академії 
внутрішніх справ 

Проблема співвідношення справедливості та права 
у філософії Платона й Аристотеля 
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Панель 2 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ  

ТА ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Керівник: доктор психологічних наук, професор 
О. І. Кудерміна 

 
Секретар: кандидат юридичних наук, доцент 

О. Л. Мартенко  
 

Наукові доповіді 

Березенко Віктор Вікторович, аспірант кафедри 
юридичної психології Національної академії внутрішніх справ 

Особливості мотивації електоральної поведінки 
виборців 

 
Власенко Софія Борисівна, старший викладач кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук 

Self-менеджмент як складова професійного розвитку 
працівників правоохоронних органів 

 
Власенко Софія Борисівна, старший викладач кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук; 

Ісакова Ольга Володимирівна, здобувач ступеня вищої 
освіти магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

Проблеми психологічної профілактики професійного 
стресу в працівників Національної поліції України 

 
Волуйко Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук 

Соціально-психологічна характеристика особистості 
корупціонера 
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Воят Людмила Іванівна, викладач кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

Значення педагогічної комунікації під час підготовки 
поліцейських 

 
Галич Марина Юріївна, викладач кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ  
Психологічна підготовка суб’єкта правоохоронної 

діяльності 
 
Галустян Олена Аркадіївна, старший науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного 
забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Технології контактного методу профайлінгу 
в професійній діяльності правоохоронців 

 
Грезіна Олена Миколаївна, аспірант кафедри 

загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

Психологічні особливості здійснення захисту прав 
учасників освітнього процесу 

 
Дідух Марина Миколаївна, старший викладач кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук 

Саморегуляція студентської молоді в умовах реалізації 
освітньої діяльності 

 
Жовтянська Валерія Вікторівна, старший науковий 

співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України, кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник 

Соціально-психологічні чинники формування правової 
культури 
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Захаренко Людмила Миколаївна, старший науковий 
співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного 
забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних 
наук 

Проєктування в організаційній діяльності: плюси 
та мінуси 

 

Зінсу Ольга Іванівна, аспірантка відділу докторантури 
та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ  

Психологічні аспекти соціально-правового впливу 
на прояви домашнього насильства  

 

Казміренко В’ячеслав Петрович, професор кафедри 
психології факультету психології Львівського державного 
університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, 
професор 

Організаційні чинники як засади компетентних 
і фахово підготовлених рішень 

 

Казміренко Людмила Іванівна, професор кафедри 
юридичної  психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук, професор 

Корупційна поведінка як системний юридико-
психологічний феномен 

 

Колінько Олена Олександрівна, доцент кафедри права 
Київського кооперативного інституту бізнесу і права, кандидат 
юридичних наук 

Співвідношення «комплексу сваволі й ілюзій» 
з конфліктністю в сімейно-побутовій сфері 

 

Лук’янчиков Євген Дмитрович, професор кафедри 
інформаційного права та права інтелектуальної власності 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор 
юридичних наук, професор; 

Петряєв Сергій Юрійович, завідувач кафедри 
інформаційного права та права інтелектуальної власності 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат 
юридичних наук, доцент 

Допустимість прийомів психологічного впливу 
в кримінальному провадженні 
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Мартенко Олександр Леонідович, професор кафедри 
юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент; 

Мартенко Юлія Іванівна, старший викладач кафедри 
юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

Асоціальна поведінка молоді як актуальна проблема 
сучасного українського суспільства 

 
Медведєв Володимир Степанович, професор кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
доктор психологічних наук, професор;  

Горбенко Дар’я Андріївна, старший науковий співробітник 
відділу організації наукової діяльності та захисту прав 
інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

Психологія корупції в контексті гендерних 
відмінностей 

 
Охріменко Іван Миколайович, професор кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор; 

Різник Вікторія Валеріївна, здобувач ступеня вищої 
освіти магістра за спеціальністю «Психологія» Національної 
академії внутрішніх справ 

Зміна стратегії управління персоналом на державній 
службі в нетипових ситуаціях 

 
Охріменко Іван Миколайович, професор кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор; 

Ярошевська Ірина Леонидівна, здобувач ступеня вищої 
освіти магістра за спеціальністю «Психологія» Національної 
академії внутрішніх справ 

Діяльність ефективного керівника під час конфліктів 
в органах державної служби: погляд зсередини 
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Перелигіна Раїса Володимирівна, доцент кафедри 
кримінального права та процесу Київського університету права 
НАН України, кандидат юридичних наук, доцент;  

Митник Уляна Миколаївна, аспірантка кафедри 
кримінального права та процесу Київського університету права 
НАН України 

Психологічні особливості особи злочинця, який вчиняє 
домашнє насильство 

 
Рівчаченко Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

Особливості професійно-психологічної підготовки 
слідчих Національної поліції України до допиту дітей – 
жертв насильства 

 
Романенко Оксана Вікторівна, професор кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
доктор психологічних наук, професор; 

Даниленко Таїса Миколаївна, здобувач ступеня вищої 
освіти магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ  

Правові та психологічні аспекти категорії 
відповідальності 

 
Тищенко Олена Іванівна, доцент кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Формування світогляду особистості студента під час 
викладання дисципліни «Психологія здоров’я» в умовах 
навчання у ВНЗ МВС України 

 
Третьякова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри 

психології Національного університету «Одеська юридична 
академія», кандидат політичних наук, доцент 

Віра як ресурсний елемент особистості в психологічній 
службі МВС України 
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Христюк Оксана Сергіївна, викладач кафедри 
юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
магістр психології; 

Луценко Лілія Леонідівна, курсант навчально-наукового 
інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ 

Конфліктологічна підготовка курсантів у ВНЗ МВС 
зі специфічними умовами навчання 

 
Наукові повідомлення 

 
Антипова Аліна Костянтинівна, курсант факультету 

підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

Психологічні особливості жінок-злочинниць 
 
Гуз Юлія Миколаївна, здобувач ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-наукового 
інституту заочного та дистанційного навчання Національної 
академії внутрішніх справ 

Недирективне навчання як спроба зменшити ризик 
комунікативних невдач у дистанційній освіті 

 
Гусак Оксана Петрівна, студент Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Психологічний портрет серійного вбивці та його 

особистість 
 
Добош Вікторія Василівна, курсантка другого курсу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних 
розслідувань Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ  

Психологічні особливості серійних убивць 
 
Заболоцький Павло Валентинович, здобувач ступеня 

вищої освіти магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

Особливості особистісного зростання правоохоронців 
 
 



 

25 

Комар Андрій Олегович, курсант факультету фахівців 
для підрозділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Сімейні чинники суїцидальної поведінки неповнолітніх 
 
Редкачов Максим Євгенійович, курсант факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

Психологічні чинники підліткових суїцидів 
 
Тищенко Ірина Вікторівна, здобувач ступеня вищої 

освіти магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

Психологічні особливості сучасного булінгу 
 
Федорович Ольга Василівна, здобувач ступеня вищої 

освіти магістра за спеціальністю «Психологія» навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

Поняття та критерії психологічного здоров’я 
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Проєкт 
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
VIIІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 

«ФІЛОСОФСЬКІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА» 

(Київ, 26 листопада 2020 року) 
 

Розширювати коло наукових досліджень проблем 
формування національної ідеї, патріотичної самосвідомості, 
можливостей солідаризації різних верств українського 
суспільства в епоху зростання ролі популістичних ідеологій і 
значення глобальних ЗМІ задля конструктивного розвитку та 
економічного зростання України, відновлення та зміцнення 
внутрішнього балансу правового регулювання та посилення 
зовнішньополітичного впливу держави. 

Поглиблювати філософсько-правові та юридико-
психологічні розробки процесів, які відбуваються в контексті 
протидії епідеміологічним загрозам у суспільній та 
індивідуальній свідомості на фундаментальному рівні 
трансформації соціальних принципів, ідеалів, цілей, цінностей і 
пріоритетів, пов’язаної з пандемічними метаморфозами в 
політико-правовій реальності, зокрема радикальною зміною 
домінуючих тенденцій у чинній економічній моделі суспільства 
споживання, а також масштабним перерозподілом ринку праці. 

Рекомендувати представникам наукової школи філософії 
права з урахуванням згаданих вище сучасних тенденцій 
розвивати такі традиційні напрями наукового пошуку: логіка та 
методологія правознавства, правова онтологія, правова 
гносеологія, правова антропологія, правова аксіологія, 
філософія прав людини, філософські проблеми правоохоронної 
діяльності, юридична компаративістика. З цією метою 
продовжувати наукові дослідження:  

– філософських (онтологічних, гносеологічних, 
аксіологічних, праксеологічних та інших) проблем 
праворозуміння, правотворчості, правозастосування та 
правоохоронної діяльності;  

– світоглядно-теоретичних засад забезпечення 
ефективної протидії злочинності та вдосконалення правової 
політики держави в цій сфері;  

– методологічних засад боротьби з корупцією;  
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– у галузі історії та методології філософії права, 
онтології, гносеології, антропології та аксіології права;  

– у галузі юридичної логіки, логіко-філософських засад 
удосконалення діяльності Національної поліції України та 
інших правоохоронних органів із побудови та перевірки версій, 
логіки юридичної аргументації, розкриття та розслідування 
злочинів;  

– співвідношення моралі та права, культурологічних й 
етико-естетичних проблем права; 

– співвідношення релігії та права, проблем правового 
регулювання релігійного життя;  

– співвідношення істини та цінностей у праві;  
– методологічних засад підвищення рівня загальної, 

правової, морально-етичної та естетичної культури 
правоохоронців, їх національно-патріотичної самосвідомості;  

– окремих філософських проблем юриспруденції, 
галузевих юридичних наук і правоохоронної діяльності 
(онтологічних засад правосвідомості, концептуальних засад 
інтегрування сучасного правознавства, основних типів 
праворозуміння, злочину та покарання, співвідношення свободи, 
насильства та примусу в праві, філософсько-правових засад 
реформування правової системи України, системи вищої 
правової освіти, гендерної політики, протидії торгівлі людьми та 
міграційної політики, захисту прав людини, розвитку 
інформаційного суспільства, захисту національної безпеки 
України, зокрема, її світоглядного виміру, протидії глобальним 
епідеміологічним загрозам і пандемії тощо) та низки інших 
праксеологічно-правових питань. 

Розглянути можливість запровадження навчальних 
дисциплін для курсантів і студентів на випускному курсі 
бакалаврату, які б узагальнювали світоглядні знання здобувачів 
вищої освіти і були логічним підсумком опрацювання системи 
філософських дисциплін у процесі здобуття вищої юридичної 
освіти. 

Інтенсифікувати роботу щодо наповнення та вдосконалення 
навчально-методичного забезпечення викладання тренінгів 
світоглядного циклу й дисциплін філософського, методологічного 
та психологічного спрямування, зокрема у дистанційному форматі 
з урахуванням сучасних інтерактивних технологій і новітніх 
методик. 

Запровадити відзнаку за здобутки в галузі філософії права, 
яку вручає почесний голова Всеукраїнської асоціації філософії 
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права і соціальної філософії. Ними нагороджувати молодих 
науковців, які активно проводять дослідження філософських і 
методологічних проблем юриспруденції, за підсумками 
календарного року та здобувачів вищої освіти, які 
продемонстрували найкращий рівень знань з філософії права за 
підсумками навчального року. 

Продовжити розміщення та індексування наукових праць 
членів Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної 
філософії у репозиторії НАВС, базі даних ORCID, пошукових 
системах Google Академія та Google Scholar, які індексують 
тексти наукових публікацій і здійснюють розширений пошук 
академічної літератури різних джерел, головними з яких є 
рецензовані статті, дисертації, книги, анотації та статті 
академічних видань у бібліографічних каталогах і бібліотечних 
збірках професійних асоціацій, сховищах варіантів робіт, 
репозитаріях вищих навчальних закладів та інших організацій.  

Редакційній колегії академічного фахового наукового 
журналу «Філософські та методологічні проблеми права» та 
іншим відповідальним особам послідовно виконати комплекс 
вимог для продовження роботи з якісного наповнення журналу 
та індексації видання в міжнародних наукометричних базах. 

Стимулювати розробки молодих науковців, надаючи 
можливість публікувати результати власних досліджень у 
рубриці «Трибуна молодого вченого» академічного фахового 
журналу «Філософські та методологічні проблеми права», а 
також збірниках тез доповідей науково-теоретичних і науково-
практичних конференцій, «круглих столів» і читань. 
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