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наукових та навчально-методичних праць 

 Сухарєвої Анни Олександрівни 
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НАЗВА 

 

Характер 

роботи 

(друк./ел./ 

рукоп.) 

 

Вихідні дані 

 

Обсяг 

(cтор.) 

 

Співавтори 

        Наукові та навчально-методичні  роботи, опубліковані до захисту дисертації 

 

1 Проблема 

забезпечення прав 

осіб на заповіт, які 

перебувають на 

лікуванні у лікарні. 

Друк Фахове  видання ВАК 

«Держава і право», №42 

с. 380 

  

2 Реалізація права на 

заповіт особи, яка 

перебуває під час 

плавання на судні. 

(Електроний 

ресурс) 
Фаховий електронний 

науковий журнал 

//Форум права. – 2009. - 

№2. с. 284-288 

  

3.  Деякі аспекти 

посвідчення заповітів 

посадовими особами 

в дореволюційному 

спадковому праві. 

 Фахове видання 

Юридичний Бюлетень 

№ 1,м. Херсон  

  

 

 

 

 

4. «Ґенеза посвідчення 

заповітів посадовими 

особами в історичній 

ретроспективі» 

 

Друк. Вісник Запорізького 

юридичного інституту 

Дніпропетровського 

державного 

університету внутрішніх 

справ випуск № 4,ст.36-

43.(фахове видання) 

  

5.  «Удостоверение 

завещаний 

нотариусами за 

гражданско-

правовым 

законодательством 

Украины» 

Друк. «Ученые труды 

Академии МВД 

Республики 

Казахстан», № 1 (22) 

2010 р., с. 135-139.  

 

(фахове видання) 

  

6.    

Здійснення охоронної 

функції посадовою 

особою органів 

місцевого 

самоврядування при 

посвідчення заповіту. 

Друк.    

Південноукраїнський 

правничий часопис. 

– 2015 № 4 – с.174-

177(фахове видання) 

  

7. «Деякі аспекти 

посвідчення заповітів 

хворих» 

Друк. Матеріали 

міжвузівського круглого 

столу ХЮІ ХНУВС 

«Проблемні питання 

  



реалізації особистих 

немайнових та майнових 

прав громадян в 

цивільному 

судочинстві» 

8. «Значення посадових 

осіб передбачених ст. 

1252 ЦК України» 

Друк. Матеріали науково-

практичної конференції: 

Проблеми цивільного 

права та процесу: 31 

травня 2008 р. – Харків: 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ, 2008. – 440 с. 

присвячена пам’яті 

проф. О.А. Пушкіна. 

  

9. «Посвідчення 

заповітів посадовими 

особами в 

Радянський період: 

історико-теоретичний 

аспект» 

Друк. Матеріали XI звітньої  

науково-практичної 

конференції ХЮІ 

ХНУВС «Підготовка 

спеціалістів-юристів для 

ОВС: здобутки, 

проблеми та 

перспективи» Зб. наук. 

праць. – Херсон: ХЮІ 

ХНУВС, 2008. – 180 с. 

 

  

10. «Необхідність 

існування 

субінституту  

квазінотаріального 

посвідчення 

заповітів» 

Друк. Матеріали міжнародної 

науково-практичній 

конференції «Роль та 

місце ОВС у розбудові 

демократичної правової 

держави», 10 квітня 

2009 р. м. Одеса, с. 147 

  

11. «Характерні 

особливості 

діяльності 

працівників міліції 

щодо забезпечення 

прав і свобод 

громадян» 

Друк. Міжвузівський круглий 

стіл “До 90-річчя ІІІ 

Універсалу УУР” 

тема:“Державно-правові 

основи формування 

позитивного іміджу 

правоохоронних 

структур Української 

держави”, ХЮІ ХНУВС, 

2009. – 67-71 с. 

  

12. «Особливості 

посвідчення заповітів 

за часів Римської 

імперії» 

Друк. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції “Проблеми 

цивільного права та 

процесу”, присвячена 

пам’яті проф. 

О.А.Пушкіна (ХНУВС, 

Харків), с. 211 

  



13. «Особливі форми 

заповіту за Цивільним 

кодексом України» 

 

Друк. Матеріали 

всеукраїнського 

круглого столу 

«Проблемні питання 

захисту особистих 

немайнових та 

майнових прав 

громадян при 

здійсненні 

правоохоронної 

діяльності» – Херсон: 

ХЮІ ХНУВС, 2009. – с. 

74-77 

  

14. «Посвідчення 

заповітів 

військовослужбовців» 

 

Друк. Матеріали  XIII звітньої  

науково-практичної 

конференції ХЮІ 

ХНУВС «Підготовка 

спеціалістів-юристів 

для ОВС: здобутки, 

проблеми та 

перспективи», 13 

травня 2010 р. 

  

15. «Посвідчення 

заповітів посадовими 

особами органів 

місцевого 

самоврядування» 

Друк. Матеріали щорічної 

конференції “Проблеми 

цивільного права та 

процесу”, присвячена 

пам’яті проф. 

О.А.Пушкіна (ХНУВС, 

Харків 2010), с. 211-224 

  

16. «Правовий статус 

нотаріуса в контексті     

публічного та 

приватного права» 

Друк. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції   

//Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

сучасного 

адміністративного права 

та процесу: Збірник 

матеріалів ІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(Одеса, 9-10 жовтня 

2015 р.) / Одеський 

державний університет 

внутрішніх справ. – 

Одеса: ОДУВС, 2015 

  

17. «Проблемні питання 

відшкодування 

моральної шкоди» 

Друк. 1. Матеріали VIII Міжнар. 

наук.практ. конф. // Роль 

та місце 

правоохоронних органів 

у розбудові 

демократичної правової 

держави. Міжнар. наук.-

  



практ. конф. – Одеса: 

ОДУВС, 2016. - С. 77-78 

 

18. «Спадкування за 

секретним заповітом» 

Друк. Матеріали науково-

практичної конференції 

«Проблеми цивільного 

права і процесу» 

присвячена пам’яті 

проф.О.А. Пушкіна 

(ХНУВС ,Харків, 

2016р), с.280-283 

  

19. «Особливості заповітів 

за Цивільним 

кодексом України» 

 

Друк. 2. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції // Роль та 

місце ОВС у розбудові 

демократичної правової 

держави: матеріали VII 

Міжнар. наук.-практ. 

конф. (05 березня 2015 

р. ). – Одеса: ОДУВС, 

2015. - С. 

  

20. «Институт 

представительства в 

гражданском праве 

Украины» 

Друк.  «Актуальные вопроси 

современной 

юридической науки: 

теория, практика, 

методика» материали II 

международной заочной 

научной конференции г. 

Могилев, 19 мая 2017г. - 

г. Могилев, 

Могилевский институт 

МВД Республики 

Беларусь 

  

21. Правове регулювання 

шлюбно-сімейних 

відносин в Україні. 

Друк. Особистість, 

суспільство, політика» 

матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції. 10-11 

березня  2017р. 

Республіка Польща, 

м.Люблін 

  

22. Правові аспекти 

шлюбного договору 

Друк. 1. «Вплив інтеграційних 

тенденцій на розвиток 

вітчизняного права» 

матеріали 

всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

м.Одеса, 24 лютого 

2017 р./ редкол. 

В.П.Маковій та ін. – 

Одесса, ОДУВС, 2017. 

  



– 173 с. 

23. Особливості 

інформації з 

обмеженим 

доступом, як об’єкт 

цивільного права. 

 

Друк. II Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Кібербезпека в Україні: 

правові та організаційні 

питання», 17 листопада 

2017 року ОДУВС 

  

24. «Шлюбний договір: 

український та 

міжнародний 

досвіди» 

Друк. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Теоретичні та 

практичні проблеми 

застосування норм 

цивільного, трудового та 

господарського права в 

сучасних умовах», 23 

листопада 2018 р., м. 

Днепро. 

  

25. «Правовой режим 

информации с 

ограниченым 

доступом» 

Друк. Международная научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы правового 

регулирования 

общественных 

отношений: теория 

законодательство, 

практика», 23 ноября 

2018 г. Брест, 

Республика Беларусь. 

  

26. «Гендерні відносини 

в історичній 

ретроспективі» 

Друк. VII Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Становлення 

особистості 

професіонала: 

перспективи та 

розвиток» (22 березня 

2019 року), с.183-189. 

  

27. «Медіація як метод 

вирішення  сімейних 

конфліктів» 

Друк. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Медіація в судовій, 

правоохоронній та 

правозахисній 

системах», Одесса, 30-

31 травня 2019р., с. 223-

227. 

  

28. «Гендерна політика 

очима української 

молоді» 

Друк. ХІІІ Регіональний 

конкурс наукових робіт 

молодих вчених 

«Гендерні стратегії: 

історія та сучасність», 

  



Харківський 

національний 

університет міського 

господарства імені О. М. 

Бекетова, 24 квітня 2019 

р., м. Харків.  

29. «Гендерні стратегії: 

історія та сучасність» 

Друк. Підсумкова конференція 

ХІІІ регіонального 

наукового конкурсу 

молодих вчених 

«Гендерна політика 

очима української 

молоді», 24 квітня 2019 

р., м. Харків 

  

30. «Порука, як спосіб 

забезпечення 

виконання 

зобов’язань» 

Друк. Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Вплив 

інтеграційних тенденцій 

на розвиток 

національного права», 

м. Одеса, 28 лютого 

2019 р., с. 95-97  

  

31. «Правова природа 

службової та 

посадової особи як 

суб’єкта 

квазінотаріальної 

форми заповіту» 

Друк. Міжнародний науковий 

журнал «Верховенство 

права» №1, 2019, 

Республіка Молдова, 

спеціалізоване 

видавництво, с.159-166 

  

32. «Державна служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій: історія та 

сучасність» 

Друк. Вісник гуманітарного 

наукового товариства: 

наукові праці. Випуск 

21. Черкаси: ЧІПБ імені 

Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України, 2021. 268 с 

(фахове видання) 

  

33. Насильство проти 

жінок: причини та 

шляхи подолання              

Друк. НАВС науково-

практична конференція 

«Забезпечення 

запобігання та протидії 

домашньому 

насильству, насильству 

за ознакою статті та 

протидії торгівлі 

людьми: національна 

практика та зарубіжний 

досвід», 14 грудня            

2020 р.  

  

35. Значення інституту 

посвідчення заповіту 

Друк. ОДУВС 

Міжнародна науково-

практична інтернет 

конференція «Вплив 

інтеграційних тенденцій 

  



 
Доцент кафедри 

адміністративної діяльності поліції 

факультету підготовки фахівців для  

підрозділів превентивної діяльності  

кандидат юридичних наук 

майор поліції                               Анна СУХАРЄВА                                 

на розвиток 

національного права» 19 

лютого  2021р.  

36. Насильство над 

жінками 

Друк. XIII Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Роль та місце 

правоохоронних органів 

у розбудові 

демократичної правової 

держави» 31 березня 

2021. 

 Сухарєва 

А.О., 

Пастух І.В. 

37.  

Коронавірус в 

Україні та світі: 

зарубіжний досвід 

подолання пандемії 

Друк. Круглий стіл «Актуальні 

питання охорони 

громадського порядку в 

умовах карантину», 30 

квітня 2021 

 Сухарєва 

А.О., 

Бакаленко 

М.В. 

38. Взаємодія поліції та 

населення в умовах 

карантину 

Друк. Круглий стіл 

«Актуальні питання 

охорони громадського 

порядку в умовах 

карантину», 30 квітня 

2021 

 

 Сухарєва 

А.О., 

Пастух І.В. 

39. «Посвідчення 

заповіту посадовою, 

службовою особою: 

теорія та практика» 

Друк. Монография, - Одеса: 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ, 2020. – 234 с. 

 

 Маковій 

В.П., 

Сухарєва 

А.О. 


