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Денисова А.В. 

В межах наукової школи було проведено: 

1. Міжнародний постійно діючий семінар «Міжнародне гуманітарне право, 

право людини та правоохоронна діяльність» (червень 2002 р.). 

2. Міжнародний постійно діючий семінар «Міжнародне гуманітарне право, 

право людини та правоохоронна діяльність» (червень 2003 р.). 

3. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Участь громадськості в 

охороні громадського порядку» (листопад 2003 р.). 

4. Міжнародний науково-практичний семінар «Права громадян та 

правоохоронна діяльність» (червень 2004 р.). 

5. Міжнародну науково-практичну конференцію «Управління адміністративно-

політичною діяльністю у сфері захисту прав і свобод громадян та 

забезпечення правопорядку» (червень 2005 р.). 

6. Міжнародну науково-практичну конференцію «Організаційно-правові 

засади управлінської діяльності ОВС в умовах Європейської інтеграції» 

(жовтень 2007 р.). 

7. Науково-практичний круглий стіл «Проблеми організації роботи 

підрозділів міліції з населенням» (вересень 2007 р.). 

8. Міжнародну науково-практичну конференцію «Сторіччя розшуку: 

історія, сучасність, перспективи» (жовтень 2008 р.). 

9. Науково-практичний семінар «Проблеми оперативно-технічного 

забезпечення діяльності оперативних підрозділів ОВС» (квітень 2008 р.). 

10.  Науково-практичну конференцію «Взаємодія ОВС з іншими 

правоохоронними органами України та громадськістю» (травень 2011 р.). 

11.  Міжнародну науково-практичну конференцію «Правові проблеми 

зміцнення української державності» (листопад 2011 р.). 

12.  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми 

запобігання та протидії корупції» (березень 2012 р.). 
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13.  Міжнародну науково-практичну конференцію «Боротьба з молодіжною 

злочинністю» (вересень 2013 р.). 

14.  Круглий стіл «Засади запобігання та протидії корупції в ОВС» (вересень 

2013 р.). 

15.  Круглий стіл «Боротьба з насильством в сім’ї» (жовтень 2013 р.). 

16.  Робочу зустріч представників МВС, координаторів проектів ОБСЄ в 

Україні та представників Одеського державного університету внутрішніх 

справ на тему: «Діяльність ОВС щодо протидії насильству в сім'ї» 

(травень 2013 р.). 

17.  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Запобігання та 

протидія корупції правоохоронними органами» (травень 2014 р.). 

18.  Міжнародно-практичну конференцію «Сучасний стан та перспективи 

розвитку адміністративного права та процесу» (жовтень 2014 р.). 

19.  Круглий стіл «Права людини і національне законодавство» (грудень 

2014 р.). 

20.  Круглий стіл «Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики» 

(лютий 2015 р.). 

21.  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Запобігання корупції в 

Україні» (травень 2015 р.). 

22.  Міжнародно-практичну конференцію «Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права та процесу» (жовтень 2015 р.). 

З 2003 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

діяла спеціалізована вчена рада СРК 41.722.01, яка мала право прийняття до 

розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком 

таємно» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю наукової школи 12.00.07 – теорія управління; адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право, а з квітня 2009 року 

створено спеціалізовану вчену раду СРД 41.722.01 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком 

таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук 

за спеціальністю наукової школи 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

З 21.12.2015 відкрита спеціалізована вчена рада К 41.884.04 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 

та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність» строком на три роки. 

В рамках школи підготовлена низка дисертаційних досліджень:  

- Ярмакі Х.П. Організаційно – правові основи паспортної системи в 

Україні. Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОЮІ 

ХНУВС, 1998. Наук. керівник д.ю.н., проф. Додін Є. В. 
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- Аносєнков А.А. Адміністративно-правове забезпечення свободи 

пересування та вільного вибору місця проживання людини і громадянина в 

Україні. Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 (таємно). – Одеса: 

ОЮІ ХНУВС, 2005. Наук. керівник к.ю.н., доцент Ярмакі Х.П. 

- Прокопенко В.В. Митні операції на повітряному транспорті. Дис. 

канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07, (ДСК). – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 

2005. Наук. керівник к.ю.н., доцент Ярмакі Х.П. 

- Лисюк Ю.В. Організаційно-правові аспекти діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо протидії насильству в 

сім’ї. Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 (таємно). – Одеса: ОЮІ 

ХНУВС, 2006. Наук. керівник к.ю.н., доцент Ярмакі Х.П. 

- Ігнатенко В.І. Організаційно-правові засади діяльності чергової служби 

органів внутрішніх справ. Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – 

Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006 (таємно). Наук. керівник к.ю.н., доцент Ярмакі Х.П. 

- Ярмакі Х.П. Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні: 

організаційно – правові проблеми. Дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 

12.00.07. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. Наук. консультант д.ю.н., проф. 

Комзюк А.Т. 

- Коропатов О.М. Взаємодія дільничного інспектора міліції зі 

співробітниками інших служб ОВС і громадськістю та населенням по 

охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю. Дис. канд. юрид. 

наук за спеціальністю 12.00.07 (таємно). – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. Наук. 

керівник д.ю.н., професор Ярмакі Х.П. 

- Денисова А.В. Правове регулювання пільгового оподаткування в 

Україні. Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОЮІ 

ХНУВС, 2007. Наук. керівник д.ю.н., професор Берлач А.І.  

- Ковальова О.В. Діяльність дільничного інспектора міліції із 

попередження насильства в сім’ї. Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 

12.00.07. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. Наук. керівник д.ю.н., професор 

Ярмакі Х.П.  

- Заїка М.М. Адміністративний нагляд міліції за дотриманням правил 

дозвільної системи із використанням оперативно-розшукової інформації. 

Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОДУВС, 2010. 

Наук. керівник д.ю.н., професор Ярмакі Х.П. 

- Карась О.В. Адміністративно-правовий режим реєстрації 

транспортних засобів, як чинник протидії їх незаконному обігу. Дис. канд. 

юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОДУВС, 2010. Наук. керівник 

д.ю.н., професор Ярмакі Х.П. 

- Ткаленко О.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів 

публічної адміністрації щодо попередження насильства в сім’ї відносно 

дітей. Дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. – Одеса: ОДУВС, 

2016. Наук. керівник д.ю.н., професор Ярмакі Х.П. 

В межах наукової діяльності готуються до захисту дисертаційні 

дослідження: 
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- Рудой К.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ, як суб’єкта міжнародної безпеки. Дис. докт. юрид. наук за 

спеціальністю 12.00.07 – Одеса: ОДУВС, 2013. Наук. керівник д.ю.н., 

професор Бандурка О.М. 

- Коропатов О.М. Становлення і розвиток інституту участі 

недержавних суб’єктів у правоохоронній діяльності в Україні (теорія та 

практика). Дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 – Одеса: ОДУВС, 

2013. Наук. керівник д.ю.н., професор Ярмакі Х.П. 

- Ковальова О.В. Реалізація державної гендерної політики в Україні 

(адміністративно-правовий аспект). Дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 

12.00.07 – Одеса: ОДУВС, 2013. Наук. керівник д.ю.н., професор Ярмакі Х.П. 

- Ізбаш К.С. Адміністративно-правові засади підготовки кадрів для 

правоохоронних органів України. Дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 

12.00.07 – Одеса: ОДУВС, 2013. Наук. керівник д.ю.н., декан юридичного 

факультету Сумського державного університету Куліш А.М. 

В рамках школи підготовлена низка видань: 

Підручники: 

1. Адміністративне право України / С.В. Ківалов, Х.П. Ярмакі та ін. / За 

заг. ред. С.В. Ківалова. Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України. – Одеса: Юридична література, 2003. - 545 с. 

2. Адміністративне право України: Академічний курс. Том 2 / 

В.Б. Авер’янов, А.Т. Комзюк, Х.П. Ярмакі та ін. Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України. – К., 2005. – 435 с. 

3. Судова, правоохоронна та правозахисна системи України / 

Коропатов О.М., Албул С.В., Берлач А.І., Волощук А.М., Ярмакі Х.П. та ін. 

Підручник. – Одеса: ОДУВС, 2012. – 402 с. 

Монографії: 

4. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: 

Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 390 с. 

5. Коропатов О.М., Ярмакі Х.П. Організаційно-правові питання 

взаємодії дільничного інспектора міліції з іншими підрозділами міліції та 

населенням: Монографія. – Одеса, ОДУВС, 2008. – 300 с. 

6. Денисова А.В. Правове регулювання пільгового оподаткування в 

Україні: Монографія. – Одеса, ОДУВС, 2009. – 310 с. 

7. Ярмакі Х.П., Коропатов О.М. Організаційно-правові питання 

взаємодії дільничного інспектора міліції з іншими службами міліції та 

громадськістю: Монографія. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 184 с. 

8. Ізбаш К.С. Теоретичні, організаційні та правові питання роботи з 

персоналом органів досудового слідства МВС України: Монографія. – Одеса, 

ОДУВС, 2011. – 400 с. 

9. Позюбанов Р.П. Особливості адміністративно-правового 

регулювання ОРД ОВС: Монографія. – Одеса, ОДУВС, 2011. – 350 с. 
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10. Волощук А.М., Ярмакі Х.П., Ковальова О.В. Діяльність служби 

дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї. – 

Одеса, ОДУВС, 2013. –350 с. 

11. Волощук А.М., Ярмакі Х.П., Черниш О.М. Діяльність ОВС щодо 

протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. – Одеса, 

ОДУВС. – 2013. – 216 с. 

Посібники: 

12. Ярмакі Х.П., Аносєнков А.А. Довідник дільничного інспектора 

міліції: Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОЮІ НУВС, 2002. – 142 с. 

13. Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю / 

За заг. ред. О.О. Погрібного. Навчальний посібник. Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України. – Одеса: Юридична література, 2004. – 

208 с. 

14. Долженков О.Ф., Ярмакі Х.П., Аносєнков А.А. Організація 

діяльності дільничного інспектора міліції: Навчально-методичний посібник. - 

Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2005. – 216 с. 

15. Ярмакі Х.П., Коропатов О.М. Взаємодія ОВС з громадськістю: 

Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2007. - 100 с. 

16. Ярмакі Х.П., Долженков О.Ф., Коропатов О.М. Взаємодія органів 

внутрішніх справ з громадськістю при охороні громадського порядку: 

Навчальний посібник. – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх 

справ, 2009. – 214 с.  

17. Волощук А.М., Аносєнков А.А., Баранов С.О., Бутенко В.С., 

Поляков Є.В., Ульянов О.І. Адміністративно-правові заходи протидії 

порушенням, що вчиняються на залізничному транспорті: Навчально-

практичний посібник. – Одеса, ОДУВС. – 2010. – 300 с. 

18. Коропатов О.М., Аносєнков А.А., Ярмакі Х.П., Волощук А.М., 

Басов А.В та ін.: Методичний посібник (робочий зошит) для курсантів 1-го 

курсу. – Одеса, ОДУВС. – 2011. – 160 с. 

19. Ковальова О.В., Заброда Д.Г., Мусієнко .О.М. Правові та організаційні 

засади діяльності міліції щодо попередження насильства в сім’ї: Навчальний 

посібник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – 2011. – 128 с. 

20. Аносєнков А.А., Баранов С.О., Поляков Є.Д., Ховавко С.М. Дії 

нарядів Патрульної служби у типових та екстремальних ситуаціях службової 

діяльності на об’єктах транспорту: Посібник-практикум. – Одеса, ОДУВС. – 

2013. – 50 с. 

21. Шелехов А.О., Аносєнков А.А., Кубаєнко А.В., Корнієнко М.В. 

Адміністративна діяльність: Навчально-методичний посібник. – Одеса, 

ОДУВС. – 2015. – 420 с. 

22. Користін О.Є., Ярмакі Х.П., Ковальова О.В. Адміністративна 

відповідальність: Навчальний посібник. – Одеса, ОДУВС. – 2015. – 320 с. 

23. Шелехов А.О., Аносєнков А.А., Кубаєнко А.В. Адміністративна 

діяльність (альбом схем): Навчально-методичний посібник. – Одеса, ОДУВС. 

– 2015. – 118 с. 
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Методичні рекомендації: 

24. Аносєнков А.А., Ярмакі Х.П. Організація діяльності дільничного 

інспектора міліції зі зверненнями громадян: Методичні рекомендації.- Одеса: 

ОЮІ ХНУВС, 2005. – 44 с. 

25. Ярмакі Х.П. Організація здійснення адміністративного нагляду 

міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Методичні 

рекомендації.- Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2005. – 40 с. 

26. Ярмакі Х.П., Коропатов О.М., Сулима В.О. Взаємодія дільничного 

інспектора міліції з населенням: Методичні рекомендації. – Одеса: ОЮІ 

ХНУВС, 2006.- 42 с. 

27. Ярмакі Х.П., Ігнатенко В.І. Методичні рекомендації до курсу: 

«Адміністративна відповідальність». – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. – 26 с. 

28. Аносєнков А.А., Позюбанов Р.П. Методичні рекомендації до курсу: 

«Адміністративна діяльність ОВС». – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. – 30 с. 

29. Коропатов О.М., Денисова А.В. Методичні рекомендації до курсу: 

«Фінансове право». – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. – 22 с. 

30. Аносєнков А.А. Порядок організації видворення ОВС іноземців та 

осіб без громадянства за межі України: Методичні рекомендації. – Одеса, 

ОДУВС, 2008. – 20 с. 

31. Коропатов О.М., Калаянов Д.П., Загіка Д.П., Ткаліч В.Є. 

Використання в діяльності чергових частин ОВС новітніх технологій, 

спрямованих на захист прав і законних інтересів громадян: Методичні 

рекомендації. – Одеса, ОДУВС, 2009. – 44 с. 

32. Аносєнков А.А., Волощук А.М., Ковальова О.В., Коропатов А.М., 

Кузніченко С.О., Позюбанов Р.П., Ярмакі Х.П. Дії працівників ОВС щодо 

забезпечення громадського порядку та безпеки під час виборів 2012 року: 

Методичні розробки. – Одеса, ОДУВС, 2012 р. – 48 с. 

33. Аносєнков А.А., Воронцов А.В., Конопельський В.Я., Коропатов О.М., 

Кузніченко С.О. Методична пам’ятка працівникам міліції щодо меж правомірної 

поведінки при спілкуванні з громадянами. Алгоритм їх дій у конфліктних 

ситуаціях, застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї 

працівниками міліції: Методичні рекомендації. – Одеса, ОДУВС, 2013. – 50 с. 

34. Ковальова О.В. Методичні рекомендації для курсантів та слухачів з 

навчальної дисципліни «Адміністративна відповідальність». – Одеса, 

ОДУВС, 2015 р. – 44 с. 

35. Ковальова О.В. Методичні рекомендації для курсантів та слухачів з 

навчальної дисципліни «Дотримання прав і свобод людини в діяльності 

органів внутрішніх справ». – Одеса, ОДУВС, 2015 р. – 32 с. 

В межах наукової школи підготовлена низка наукових статей та тез – 

близько 350. 

На базі наукової школи створено кілька міжвузівських творчих 

колективів, результатами діяльності яких є видання: 

1. Ярмакі Х.П., Аносєнков А.А. Довідник дільничного інспектора 

міліції: Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОЮІ НУВС, 2002. – 142 с. 



 7 

2. Адміністративне право України: Академічний курс. Том 2 / 

В.Б. Авер’янов, А.Т. Комзюк, Х.П. Ярмакі та ін. Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України. – К., 2005. – 435 с. 

3. Ковальова О.В., Заброда Д.Г., Мусієнко О.М. Правові та організаційні 

засади діяльності міліції щодо попередження насильства в сім’ї: Навчальний 

посібник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – 2011. – 128 с. 

 

Довідково-біографічні дані провідного ученого наукової школи 

Ярмакі Христофора Петровича 

Професор кафедри адміністративного права та адміністративного 

процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, заслужений юрист України. 

Службова адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 1. 

Контактні дані: службовий телефон 0482 - 37-55-88; iarmaki HP@rambler.ru 

Народився 27 лютого 1951 р. в с. Світле Комінтернівського району Одеської 

області. У 1973 р. закінчив Одеський педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, у 

1983 р. - Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю 

«Правознавство». 

З 1975 до 1983 р. працював дільничним інспектором міліції 

Приморського РВ УВС Одеської області. 

З 1983 р. Ярмакі Х.П. працює в Одеському юридичному інституті 

Харківського національного університету внутрішніх справ України (до 1994 р. 

– Одеська спеціальна середня школа міліції, Одеське училище міліції), де 

пройшов шлях від викладача до начальника кафедри. Полковник міліції у 

відставці. 

У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно – правові основи 

паспортної системи в Україні» за спеціальністю 12.00.07. У 2007 р. захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: 

«Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні: організаційно – 

правові проблеми» за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право (диплом Харківського 

національного університету внутрішніх справ ВД № 005896). 

Вчене звання «професор» по кафедрі адміністративного права та 

адміністративної діяльності ОВС присвоєно у 2007 р. Міністерством науки та 

освіти України (атестат № 12ПР№004847). 

Напрями наукової діяльності на сучасному етапі – адміністративне 

право та адміністративний процес. 

Х.П. Ярмакі – автор більш ніж 120-ти наукових праць, з яких 6 

підручників, 10 посібників. 

В межах наукової школи підготував 10 кандидатів наук. 

Член редакційної колегії журналу «Південноукраїнський правничий 

часопис». Член спецради К № 41.884.04 при Одеському державному 

mailto:HP@rambler.ru
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університеті внутрішніх справ. Член експертної ради МОН України по 

дисертаційним дослідженням з обмеженим доступом. 

 


