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ПЕРЕДМОВА 

Біобібліографічний покажчик присвячений відомому 

вченому правознавцю, фахівцю в галузі кримінального права, 

кандидату юридичних наук, професору, академіку Інженерної 

академії, Заслуженому юристу України, Президенту Харківсь-

кого економіко-правового університету, політичному та гро-

мадському діячеві, депутату Харківської міської ради, гене-

рал-майору міліції Павлу Івановичу Орлову, якому в 2008 році 
виповнюється 60 років.  

До цієї дати бібліотека Харківського економіко-

правового університету зібрала і систематизувала матеріали, 

пов'язані з його науковою, педагогічною і громадською діяль-
ністю.  

У покажчику представлені монографії, статті з наукових 

періодичних видань та видань що продовжуються, збірників, 

матеріали конференцій, підручники і навчально-методичні 
посібники. 

Біобібліографічний покажчик складається з трьох розді-

лів:  

- у першому розділі представлені короткі нариси про 

П.І. Орлова як науковця, педагога, громадського діяча 

і творчу людину, наведені відомості про основні дати 
його життя і діяльності; 

- другий розділ складається з відомостей про авторські 

і редакторські роботи П.І. Орлова; 

- у третьому розділі представлені публікації про П.І. 

Орлова.  

У розділі авторських і редакторських робіт П.І. Орлова 

укладачі прагнули максимально повно представити перелік 

праць вченого. Матеріали згруповані у підрозділи за видами 
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видань всередині яких бібліографічні записи розташовані за 
хронологією і алфавітом авторів та назв. 

У третьому розділі «Публікації про П.І. Орлова», окрім 

публікацій про нього, надані джерела в яких опубліковані фо-

тографії П.І. Орлова. Література розташована в хронологічно-

му порядку та за алфавітом авторів та назв. Бібліографічні 

описи доповнені короткими довідковими анотаціями. Описи 

раніше виданих бібліографічних матеріалів про П.І. Орлова 

виділені в окремий підрозділ. 

Матеріали бібліографуються мовою оригіналу відповід-

но до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бі-

бліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Скорочення слів проводяться відповідно до діючих стандар-

тів: ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у біб-

ліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та  ГОСТ 

7.12-93  «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке» 

Всі записи нумеруються. Видання не опрацьовані de visu 

позначені астеріксом (*). 

Основний текст видання доповнює розгорнутий науко-

во-допоміжний апарат: іменний покажчик (містить прізвища 

авторів, укладачів, редакторів, що зустрічаються в бібліогра-

фічних описах), предметний (включає терміни, які приводять-
ся у тексті). 

Покажчик одержаний за допомогою програмного модуля 

автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи 

«UNILIB» (розробник модуля – Д.М. Бублик). 

Укладачі висловлюють щиру подяку співробітникам 

бібліотеки Національної юридичної академії ім. Ярослава Му-

дрого, а також родині Павла Івановича Орлова за надані мате-

ріали. 
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ПАВЛО ІВАНОВИЧ ОРЛОВ: 

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 

Павло Іванович Орлов – відомий вчений-юрист, фахі-

вець в галузі кримінального права, Заслужений юрист Украї-

ни, академік Інженерної академії України, професор, генерал-

майор міліції, Президент Харківського економіко-правового 

університету, громадський і політичний діяч, депутат Харків-

ської міської ради. 

Павло Іванович народився 6 травня 1948 року у с. 

Знам’янка Снігурівського району Миколаївської області. Піс-

ля закінчення восьмирічної школи навчався у середньому 

професійно-технічному училищі. У 16 років, закінчивши учи-

лище, пішов працювати електромонтажником на підприємст-

во. У 1967 році був призваний на строкову військову службу. 

Після служби в армії переїхав до м. Харкова та у 1971 

році поступив до Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е. 
Дзержинського, який закінчив з відзнакою у 1975 році. 

З 10 жовтня 1975 р. по 10 листопада 1978 р. Павло Іва-

нович Орлов - аспірант Харківського юридичного інституту. 

У 1981 році успішно захищає кандидатську дисертацію 

за темою «Уголовная ответственность за оставление в опас-

ности потерпевшего при автопроисшествии (вопросы квали-

фикации)». Ця наукова праця склала основу першої моногра-

фії молодого вченого – однойменного навчального посібника 

«Уголовная ответственность за оставление в опасности потер-

певшего при автопроисшествии» (1982). 

У листопаді 1978 р. Павло Іванович обійняв посаду 

асистента, а у вересні 1981 р. - старшого викладача кафедри 

кримінального права Харківського юридичного інституту. Чи-

тає на денному і заочному відділеннях курс радянського кри-

мінального права (Особлива частина), а також в повному об-

сязі спецкурс «Злочини проти соціалістичної власності». Бере 
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участь в розробці навчально-методичного комплексу дисцип-

лін за спецкурсом «Злочини проти соціалістичної власності» і 

завдань по програмованому навчанню студентів. 

В серпні 1985 року рішенням Вищої Атестаційної Комі-

сії при Раді Міністрів СРСР П.І. Орлову присвоєно звання до-

цента. У листопаді 1988 р. його обирають доцентом кафедри 

кримінального права. 

Павло Іванович не тільки вчений і педагог – він ще й та-

лановитий адміністратор. У листопаді 1980 р. його призначе-

но заступником декану судово-прокурорського денного факу-

льтету, а у квітні 1986 р. - деканом слідчо-криміналістичного 

факультету Харківського юридичного інституту. 

П.І. Орлов бере активну участь в громадському житті. 

Його обирають заступником голови науково-методичної ради 

з пропаганди правових знань Харківського обласного 

товариства «Знання». 

У жовтні 1991 р. Павла Івановича призначено на посаду 

начальника Спеціального факультету МВС України при  
Українській юридичній академії.  

На новій посаді він виявив здібності талановитого орга-

нізатора, якому притаманне відчуття нового та прогресивного. 

Під його керівництвом факультет істотно перебудував свою 

роботу: поліпшується організація навчального процесу, впро-

ваджуються інновації методичного характеру, до викладацької 

діяльності залучаються, поруч з провідними вченими, досвід-

чені фахівці-практики. 

У січні 1992 року на базі Спеціального факультету МВС 

створено Харківський інститут внутрішніх справ, який очолив 

О.М. Бандурка. Заступником начальника інституту з навчаль-

ної роботи призначається Павло Іванович Орлов. 

Під час становлення нового вузу П.І. Орлов активно 

працює над вирішенням питань вдосконалення підготовки ка-
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дрів, докладає багато зусиль по впровадженню нових інфор-

маційних технологій в організацію навчального процесу, зок-

рема розробок Обчислювального центру Управління внутріш-

ніх справ МВС України в Харківській області. Займається ви-

вченням проблем управління персоналом органів внутрішніх 

справ. Здійснює безпосереднє керівництво організацією  

навчального процесу та його методичного забезпечення. 

У 1994-2005 роках Павло Іванович Орлов обіймає поса-

ду першого проректора з навчальної та методичної роботи 

Університету внутрішніх справ, а згодом - Національного уні-

верситету внутрішніх справ. У ці роки значну увагу приділяє 

формуванню фондів наукової та навчальної літератури бібліо-
теки університету. 

Він плідно працює над розробкою та впровадженням в 

навчальний процес нових стандартів та технологій, інтегрова-

них форм навчання, використанням в навчальному процесі та 

практиці діяльності органів внутрішніх справ сучасних ком-

п'ютерних технологій, організацією позабюджетної освітянсь-
кої діяльності. 

У 1995 році П.І Орлову присвоєно вчене звання профе-

сора. На цей час Павло Іванович істотно розширив і сферу 

власної наукової діяльності. Не обмежуючись лише аспектами 

кримінального права та юриспруденції, він приділяє багато 

уваги науковій розробці питань інформатизації освіти, про-

блемам інформаційної безпеки, розробці програмного забез-

печення інформаційної системи керування вузом, інформацій-

но-бібліотечним технологіям. У цей час вчений опублікував 

самостійно та у співавторстві низку наукових праць, присвя-

чених цим питанням, найбільш вагомі з яких - «Навчально-

методичні основи інтегрованого навчання у вищих навчаль-

них закладах» (1999), «Информационно-управляющая система 

Университет» (1999), «Інформація та інформатизація» (2000), 

«Кадровая информационно-аналитическая система МВД 
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Украины» (2001), «Інформаційні системи і технології в управ-
лінні, освіті та бібліотечній справі» (2004). 

Загалом за період наукової діяльності Павло Іванович 

Орлов підготував більше ніж 150 наукових праць, у тому чис-

лі кілька авторських монографій, а також авторські розділи у 

колективних монографіях, таких, як «Основы государства и 

права» (1995), «Основы правоведения» (2001), «Фінансова ді-

яльність підприємств» (2002), «Протидія економічній злочин-

ності» (2004) та ін. Брав активну участь у роботі редакційних 

колегій таких наукових періодичних видань, як «Вісник 

Національного університету внутрішніх справ», «Вища шко-

ла» та ін. 

П.І. Орлов входить до складу Спеціалізованої вченої ра-

ди університета. Під його науковим керівництвом захищено 
14 кандидатських дисертацій. 

За безпосередньою участю Павла Івановича в Націона-

льному університеті внутрішніх справ була започаткована та 

успішно апробована система інтегрованої освіти, згідно з 

якою курсанти з неюридичних спеціальностей одночасно із 

фаховою підготовкою отримують юридичні знання на рівні 

бакалавра права. Введені нові спеціальності: «Інформаційні 

управляючі системи та технології», «Захист інформації з об-

меженим доступом та автоматизація її обробки», «Фінанси», 

«Облік і аудит». 

Необхідність введення нових спеціальностей була ви-

кликана дефіцитом в органах внутрішніх справ фахівців, які б 

мали комплексну фундаментальну підготовку в галузях ін-

форматики чи економіки і водночас правознавства, що вкрай 

необхідно для проходження служби в практичних підрозділах 

ОВС. 

Під його керівництвом проведено велику роботу в на-

прямку комплексної інформатизації університету, яка набула 

визнання серед відповідних фахівців в Україні та далеко за її 
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межами. Створено потужну комп'ютерну мережу, що поєднує 
комп'ютери всіх підрозділів університету. 

За сприянням Павла Івановича створена Типова корпо-

ративна інформаційно-керуюча система «Університет», яка є 

унікальною розробкою в Україні та визнана найкращим 

програмним продуктом на конкурсі «Освіта Харківщини» на-

прикінці 1998 року. 

З 2001 року за ініціативою та під керівництвом П.І. Ор-

лова розпочалися розробка та впровадження у навчальний 

процес курсів дистанційного навчання, побудовані спеціалізо-

вані інформаційні продукти нового покоління: «Центр знань з 

прав людини в мережі Інтернет», «Центр знань з електронної 

комерції», «Гібридна бібліотека підтримки діяльності право-

охоронних органів в Україні». 

Під час перебування П.І. Орлова на посаді першого про-

ректора з навчальної та методичної роботи рівень підготовки 

випускників незмінно отримує високу оцінку з боку керів-

ництва Міністерства внутрішніх справ України, практичних 

органів на місцях. Підтвердженням цього є створення на базі 

Національного університету внутрішніх справ спеціалізовано-
го навчально-методичного центру МВС України. 

Своєрідним підсумком багаторічної наполегливої праці 

стали численні нагороди та відомчі відзнаки. Павло Іванович 

удостоєний вищої відзнаки МВС України «Хрест Слави». У 

1999 р. йому присвоєно спеціальне звання «Генерал-майор 

міліції». У тому ж році він обраний Академіком відділення 

права і економіки Інженерної академії України. За плідну нау-

кову та науково-організаторську діяльність йому присвоєно 
почесне звання «Заслужений юрист України». 

Одним з пріоритетів в організації юридичної освіти Пав-

ло Іванович Орлов вважає розвиток партнерських взаємин з 

освітніми установами та навчальними закладами інших країн. 

Він активний учасник конференцій у Раді Європи, міжнарод-
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них форумів в Ірані, ОАЕ, Китаї, США, Фінляндії, Польщі, 

Франції. За його ініціативою було започатковано проект спів-

робітництва між Національним університетом внутрішніх 

справ та Чикаго-Кент коледжем Іллінойського технологічного 

університету (США) у напрямках обміну студентами, суміс-

ними дослідженнями, створення інформаційних ресурсів 

юридичної спрямованості. 

Павло Іванович Орлов був ініціатором та керівником 3-х 

міжнародних проектів. Він представляв Україну на 21-му 

кримінологічному конгресі в Раді Європи. У полі його зору - 

питання перебудови вітчизняної освіти за європейськими 

стандартами. Він стає ініціатором розробки та впровадження у 

навчальний процес університету ряду інновацій: інтегровано-

го навчання, дистанційного навчання, модульно-рейтингової 

системи організації навчання та оцінки знань. Розробляє ав-

торську програму реалізації ідеї Болонського процесу в сис-

темі відомчої освіти, а саме - впровадження профілізації та 

спеціалізації в навчання на базі ступеневої підготовки, органі-

зованої за єдиною програмою ВНЗ Міністерства освіти і науки 

та Міністерства внутрішніх справ України. 

Наприкінці 90-х змінюється структура Національного 

університету внутрішніх справ. Розпочинається формування 

навчально-наукового комплексу, складовою частиною якого 

стає Харківський економіко-правовий університет (ХЕПУ). 

Саме тут відбувається апробація системи підготовки спеціа-

лістів за принципами багатопрофільної ступеневої освіти. 

Безпосередню участь в організації та проведенні цього важли-

вого освітнього експерименту бере П.І. Орлов.  

З травня 2006 року Павло Іванович - професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін ХЕПУ. У 2007 році його 

обирають Президентом Харківського економіко-правового 

університету. 

Павло Іванович Орлов бере активну участь у громадсь-

кому житті України. З 2006 р. він депутат Харківської міськ-
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ради, член постійної комісії з питань забезпечення громадсь-

кого порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян. 

Павло Іванович Орлов - активний провідник ідей ство-

рення та розбудови нової незалежної України як демократич-

ної правової держави. Його девіз – юридична наука має бути 

об’єктивною та працювати на випереджання, визначаючи роз-

виток суспільної практики. Тому майбутніх юристів треба го-

тувати з урахуванням новітніх досягнень не тільки юридичної 

науки, але й з урахуванням досягнень та напрямків цілої низ-

ки допоміжних наук. Різносторонньо освічена людина – запо-

рука успіху на шляху прогресивних перетворень. Він багато 

працює над питаннями підвищення правосвідомості та право-

вої культури громадян. Цим завданням підпорядкована вся 

його багаторічна науково-організаційна та громадська діяль-

ність. На це спрямовані його численні виступи у засобах ма-
сової інформації.  

Павло Іванович має міцну дружню родину, є батьком 

двох дорослих синів, виховує онука. 

Павло Іванович Орлов - енергійна та принципова люди-

на широкого кругозору, демократичних поглядів і переконань, 

талановитий та працьовитий вчений і педагог, умілий органі-
затор, справжній патріот України. 

 
Куц Віталій Миколайович, кандидат юридичних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Національної  

академії  прокуратури України 
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СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 

Павло Іванович Орлов людина багатогранна, з досить 

широким колом інтересів. Про нього можна казати як про 

науковця, викладача, адміністратора, наукового керівника, а 
зараз і політика. 

Професійна діяльність Павла Івановича пов’язана з ві-

домими в Україні юридичними навчальними закладами: 

Національною юридичною академією України імені Ярослава 

Мудрого, Харківським національним університетом внут-

рішніх справ, Харківським економіко-правовим універ-

ситетом. Незалежно від місця роботи та займаної посади Пав-

ло Іванович залишається яскравою особистістю, якій вдається 

об’єднати однодумців та втілювати у життя проекти, які для 

багатьох так і залишаються мрією.  

Так сталося, що багато знакових подій у нашому житті 

пов’язані саме з Павлом Івановичем. Він був перший, хто поз-

доровив зі вступом до вищого навчального закладу, своїми 

професійними та цікавими лекціями викликав інтерес до вив-

чення кримінального права України, а коли настав час з виз-

наченням подальшого місця роботи, запропонував випробува-

ти себе у науковій діяльності. Закономірно, що і в наступні 

роки наші життєві шляхи були пов’язані з його ім’ям.  

Більш тісне спілкування почалося з моменту роботи над 

дисертаційним дослідженням. Вже працюючи першим проре-

ктором з навчальної та методичної роботи НУВС, постійно 

знаходив час для зустрічей, двері його кабінету завжди були 

відкриті для учнів, і незважаючи на завантаженість адмініст-

ративною, викладацькою та науковою діяльністю, Павло Іва-

нович приділяв значну увагу проблемним питанням наукової 

роботи своїх учнів. Такі дискусії могли тривати кілька годин і 

завершувались пізно ввечері. А якщо виникали певні трудно-

щі, саме Павло Іванович міг повернути впевненість в свої си-

ли та віру у можливість досягти результату. Будучи сам силь-
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ною особистістю, вчив подужувати труднощі, вірити в успіх, 
долати перепони, якими б вони не були. 

Не залишав він своїх учнів сам на сам з проблемами під-

готовки до захисту. Більшість організаційних питань вирішу-

вались безпосередньо науковим керівником. Його присутність 

на захисті додавало впевненості у винесені на загал результа-

тів свого дослідження та захисту його положень. 

Відчуваємо його підтримку і поза межами робочих пи-

тань і наукових інтересів. Він завжди знаходить час поздоро-

вити з днем народження, сказати добре слово, поцікавитись 
особистими досягненнями, при потребі надати допомогу. 

Незважаючи на швидкість сучасного життя Павло Івано-

вич продовжує займати активну життєву позицію. Багато сил 

потребує керівництво та розбудова Харківського економіко-

правового університету, не полишає він викладацьку діяль-

ність, організовує роботу кафедри кримінально-правових дис-

циплін, продовжує розробку та впроваджує в навчальний про-

цес новітні освітні технології, в тому числі інформаційні сис-

теми. Саме розуміння значення інформатизації в освітній дія-

льності дозволяє на сучасному рівні проводити навчання сту-

дентів ХЕПУ, готувати їх до дорослого життя, конкурувати на 

ринку праці. 

Із гордістю вважаємо Павла Івановича Орлова своїм 

Учителем. Бажаємо йому творчої наснаги, нових досягнень на 

освітянській ниві, невичерпної енергії, всіх життєвих гараздів 

та довголіття.  
 

З глибокою повагою 

Вапсва Ю.А., кандидат юридичних наук, доцент,  
заступник начальника кафедри кримінального права 
 і кримінології ННІ ПФПСД ХНУВС, підполковник 
міліції 

Павликівський В.І.,  кандидат юридичних наук, 

 доцент кафедри кримінального права і кримінології  
ННІ ПФПСД ХНУВС, майор міліції.
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П.І. ОРЛОВ - ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО 

Є невеликий прошарок людей, яких важко однозначно 

віднести до окремої сфери діяльності, області інтересів, моде-

лі життєустрою. Ці люди дивляться на світ іншими очима, ба-

чать те, що інші не взмозі. Вони самодостатні та збалансовані, 

не тримаються за посади, не роблять трагедій з невдач, легко 

адаптуються, мужньо та креативно сприймають нові 

виклики життя. Їм цікаво жити, вони у вічному пошуку та са-

монавчанні на протязі всього життя. Вони не визнають зверх-

нього та формального ставлення до будь-чого, занурюються у 

будь-яку проблему, проявляють щирість у своїх думках, ви-

словах та діях. 

Є зовсім мала за чисельністю категорія людей, що здатні 

бути локомотивом радикальних перетворень, вносити суттєві 

зміни у життя та діяльність багатьох людей. Ці люди не укла-

даються у звичайне сприйняття, не завжди зрозумілі загальній 

спільноті. Вони «незручні» для мешканців тихих заводей та 

сплячих болот. Заради великої мети вони здатні на чоловічі 

вчинки, самопожертву, трудові подвиги, прояви міцної волі до 

цінності обраного шляху. Вони не знають втоми, не бояться 
труднощів.  

Саме такою людиною зустрівся на моєму життєвому 

шляху Павло Іванович Орлов. Юрист, управлінець, викладач, 

вчений, політик, бізнесмен, матрос, електрик, громадський 

діяч, дизайнер, будівельник, інформатик, міліціонер, філософ, 

господарник, психолог, фінансист... Важко зрозуміти, як все 

це у великій кількості уживається в одній особі. І не просто 

уживається, а виблискує та збагачує одне одне. І все, що він 

робить, і до чого не прикладе розум та руки, - все в нього ви-

ходить якнайкраще. Міліціонер з ноутбуком, матрос у гене-

ральському мундирі, вчений-юрист з величезним досвідом 

будівельного майстра, технократ гуманітарного спрямування, 
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порядний та щирий політик – все це він парадоксально вдало 
поєднує в собі. 

Перша зустріч з П.І. Орловим відбулася у мене близько 

15 років назад. У той час я працював в інституті радіоелектро-

ніки, був задіяний у великому проекті співпраці з Плімутсь-

ким університетом, постійно відряджався до Англії, мав про-

позиції про працевлаштування від англійської сторони, але 

відмовився, оскільки мав інші плани створення потужної ко-

манди розробників інформаційних систем з числа талановитих 
студентів харківських вузів. 

Керівництво інституту радіоелектроніки віднеслося до 

цих намагань формально, без суттєвої зацікавленості. Павло 

Іванович, на відміну, пообіцяв всіляку підтримку. Вже на дру-

гій зустрічі свої слова він підкріпив демонстрацією відремон-

тованого та обладнаного приміщення для роботи команди 

програмістів.  

Важко було не підпасти під вплив цієї енергійної та ча-

рівної людини. Так, не довго вагаючись, я перейшов до інсти-

туту внутрішніх справ, а потім вже за допомогою П.І. Орлова 

«поперетягував» кілька талановитих випускників харківських 

вузів, мотивованих на натхненну та інтенсивну працю заради 

створення унікальної на пострадянському просторі інформа-

ційної системи інтегрованого управління вищим навчальним 

закладом.  

Павло Іванович – людина інноваційного типу та перс-

пективного стратегічного мислення – повірив у мрію, не зва-

жаючи на численні песимістичні зауваження та прогнози 

окремих фахівців. Повірив і зробив все можливе і неможливе, 

щоб ця мрія здійснилась. Пам’ятаю, як він дорікав мені, що 

ми не досягли такого рівня занурення працівників у процеси 

розробки систем, коли вони не марнують жодної хвилини на 

відволікання від роботи унаслідок відвідування 

комп’ютерного центру працівниками інших підрозділів та 
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служб. «Поставте кодовий замок на двері! Хай працюють як 
на підводному човні!» - повчав він.  

Саме завдячуючи П.І. Орлову в Національному універ-

ситеті внутрішніх справ було розроблено низку унікальних 

інформаційних систем організаційного управління, зокрема, 

бібліотечна, кадрова, фінансово-економічна та інші системи, а 

увесь проект корпоративної інформаційної системи «Універ-

ситет» було визнано найкращою роботою серед ВНЗ Харкова 

на виставці – ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Ха-
рківщини».  

Результативність цих робіт чи не в першу чергу була 

обумовлена тим, що в успіху цих проектів був особисто заці-

кавлений один з перших керівників. Це за принципом «пер-

шого керівника», що був проголошений піонером кібернетики 

академіком В.М. Глушковим, є необхідною умовою запро-

вадження будь-яких інновацій. Але П.І. Орлов не лише «при-

кривав згори» цю діяльність, як це зазвичай робиться у подіб-

них випадках. З природними для нього цікавістю і бажанням 

до всього докопатися власноруч він мов би зарахував себе до 

віртуального технічного університету, просиджуючи ночі в 

Інтернеті, та зумів за короткий відрізок часу вивести себе на 

рівень фахівця з інформаційних технологій. Дивно було інко-

ли спостерігати, як він на науково-практичних конференціях, 

семінарах і нарадах з питань інформатизації виграшно відріз-

нявся від деяких проректорів технічних університетів глиби-

ною розуміння проблем і фаховою ерудицією.  

Все, що зроблено у ті роки, працює у багатьох універси-

тетах України і ще довго буде вдосконалюватись і служити 

людям. На цих проектах виросло і зміцніло чимало високо-

професійних фахівців з інформаційно-комунікаційних техно-

логій. Нажаль, немала частина з них допомагає розвивати ін-

форматизацію вже в США. Напевне, це розплата за гріхи на-
ші, за наше комп’ютерне піратство.  
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Впевнений, що П.І. Орлов має видатний потенціал для 

подальших звершень і досягнення нових висот у багатьох 

сферах його багатобарвного та яскравого життя і діяльності. 

Ті зерна віри у безмежні людські можливості, чутливого став-

лення до всього нового і прогресивного, щирого та чесного 

відношення до обраної справи, що посіяні ним особисто та 

його ділами, зійдуть рясними сходами у серцях і справах його 
учнів та послідовників. 

 

Луганський Олександр Михайлович, начальник 

Науково-технічного інформаційно-комп'ютерного 
центру Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

1948 р., 5 травня народився в с. Знаменка Снігурівського 

району Миколаївської області 

1954 - 1963 рр. навчання в Зеленогайській середній школі 

Білоцерківського району Херсонської області 

1964 р. закінчив ПТУ №6 м. Херсона (кваліфікація - 

електрик) 

1964 - 1965 рр. електромонтажник (м. Херсон) 

1965 - 1967 рр. судовий електромонтажник (м. Миколаїв) 

1967 - 1969 рр. служба на Чорноморському флоті 

(м. Севастополь) 

1970 р. електрик у в/ч 69223 (м. Миколаїв) 

1970 - 1971 рр. переїхав до м. Харкова, електрик на Харків-

ському комбінаті хлібопродуктів № 1 

1971 - 1975 рр. навчання у Харківському юридичному інсти-

туті (ХЮІ) 

1975 - 1978 рр. навчання в аспірантурі ХЮІ 

1978 р. зарахований асистентом в ХЮІ 

1980 р., листопад призначений на посаду заступника декану 

судово-прокурорського денного факультету 

1981 р., вересень призначений на посаду старшого викладача 

кафедри кримінального права ХЮІ 

1981 р. захист кандидатської дисертації 

1983 р. призначений на посаду виконуючого 

обов’язки доцента кафедри кримінального 

права ХЮІ 

1985 р., серпень присвоєно вчене звання доцента 

1986 р., квітень призначений на посаду декана слідчо-

криміналістичного факультету 

1988 р. обраний доцентом кафедри кримінального 

права ХЮІ 
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1991 р., квітень призначений на посаду проректора з навча-

льної роботи факультету МВС 

1991 р., жовтень призначений на посаду начальника спеціаль-

ного факультету МВС Української юридич-

ної академії 

1991 - 2005 рр. служба в органах внутрішніх справ 

1992 р. заступник начальника Харківського інститу-

ту внутрішніх справ з навчальної роботи 

1994 р. перший проректор Харківського інституту 

внутрішніх справ 

1995 р. присвоєно вчене звання професора кафедри 

кримінального права і криміналістики 

1995 - 2000 рр. перший проректор з навчально-методичної 

роботи Університету внутрішніх справ (м. 

Харків) 

1999 р. обраний Академіком відділення права і еко-

номіки Інженерної академії України 

2001-2006 рр. перший проректор з навчально-методичної 

роботи Національного університету внут-

рішніх справ (м. Харків) 

2005 р. звільнений з лав МВС в запас 

2006 р. призначений завідуючим кафедрою криміна-

льно-правових дисциплін і адміністративного 

права Харківського економико-правового 

університету (ХЕПУ) 

2006 р., травень професор кафедри кримінально-правових 

дисциплін ХЕПУ 

2007 р.  обраний на посаду Президента ХЕПУ 
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ 

1987 р.  Почесна грамота Міністерства освіти України 

1995-2005 рр.  Відомчі нагороди та відзнаки: 

- Хрест Слави  

- Закон и честь 

- Почесний знак МВС України 

- За відзнаку у службі 1-ї степені 

- За відзнаку у службі 2-ї степені 

- За сумлінну службу 3-ї степені 

- За сумлінну службу 2-ї степені 

- За розвиток науки, техніки та освіти 2-ї 

ступені 

- 10 років МВС України 

1997 р. Заслужений юрист України 

1999 р. обраний Академіком відділення права і еко-

номіки Інженерної академії України 

2000 р. Почесний член спілки юристів України 

2001 р. Віце-президент Української асоціації дистан-

ційного навчання.  

2003 р. Почесна грамота Головного управління освіти 

і науки Харківської обласної державної адмі-

ністрації 
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ПРАЦІ П.І. ОРЛОВА 

Монографії і публікації у колективних монографіях 

1980 

1. Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в 

опасности потерпевшего при автопроисшествии (вопросы 

квалификации) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08 / П.И. Орлов ; М-во высш. и сред. спец. образования 

УССР, Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского ; науч. рук. 

В.В. Сташис. - Х. : [б. и.], 1980. - 16 с. 

2. Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в 

опасности потерпевшего при автопроисшествии (вопросы 

квалификации) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 

П.И. Орлов ; Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского ; науч. 

рук. В.В. Сташис. - Х. : [б. и.], 1980. - 213 с. 

1993 

3. Уголовно-исполнительное законодательство Украины 

[Текст] : сб. нормат. актов / сост.: П.И. Орлов, С.Ф. Шумилин, 

В.П. Севостьянов. - Х. : Харьк. ин-т внутр. дел, 1993. - 164 с. 

1997 

4. Збірник нормативних актів з екологічного права [Текст] : 

за станом на 1 січ. 1997 р. / Харк. ун-т внутр. справ ; уклад.: 

А.М. Кушнерук, П.І. Орлов, А.С. Тяпкін. - Х. : [б. в.], 1997. - 

216 с. 

5. Збірник нормативних актів: Конституція України (витя-

ги). Кримінальний кодекс України. Кримінально-

процесуальний кодекс України [Текст] : за станом на 1 січ. 

1997 р. / Харк. ун-т внутр. справ ; уклад.: А.М. Кушнерук, П.І. 
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Орлов, А.С. Тяпкін. - Х. : [б. в.], 1997. - 308 с.- (Знання зако-

ну). 

6. Финансовая деятельность [Текст] : сб. нормат. актов по 

организации деятельности, бух. учету и отчетности / Ун-т 

внутр. дел ; сост.: П.И. Орлов, И.М. Червяков, А.М. Кушнерук, 

А.С. Тяпкин. - Х. : Ун-т внутр. дел, 1997. - 208 с. 

1998 

7. Справочник работника милиции [Текст] / сост.: П.И. Ор-

лов, А.И. Загорулько, А.М. Кушнерук, В.И. Кныш ; под общ. 

ред. П.И. Орлова. - Х. : [б. и.], 1998. - 255 с. 

1999 

8. Івін Л.М. Програма комерційного інжинірінга інформа-

ційно-управляючих систем [Текст] : у співробітництві з ун-

том Антверпена (Фландрія, Бельгія) / Л.М. Івін, О.М. Бандур-

ка, П.І. Орлов ; Kharkov State Polytechnical University ; 

University of Antwerpen. - RUCA, 1999. - 52 с. 

9. Навчально-методичні основи інтегрованого навчання у 

вищих навчальних закладах [Текст] / О.М. Бандурка, Л.М. 

Івін, Ю.Т. Костенко, П.І. Орлов [та ін.] ; М-во освіти України, 

Харк. держ. політехн. ун-т ; М-во внутр. справ. України, Ун-т 

внутр. справ. - Х. : [б. в.], 1999. - 322 с.: схем. 

10. Орлов П.И. Информационно-управляющая система 

"Университет" [Текст] : науч.-практ. пособие / П.И. Орлов, 

А.М. Луганский, В.И. Марков ; под ред. П.И. Орлова ; МВД 

Украины, Ун-т внутр. дел. - Х. : [б. и.], 1999. - 91 с.: схем. 

2000 

11. Орлов П.И. Научно-образовательная сеть Харькова: со-

держание и использование, проблемы и перспективы [Текст] : 
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науч.-практ. изд. / П.И. Орлов, А.М. Луганский. - Х. : Изд-во 

Ун-та внутр. дел, 2000. - 121 с. 

12. Орлов П.І. Інформація та інформатизація [Текст] : нор-

мат.-правове забезп. : наук.-практ. посіб. / П.І. Орлов ; МВС 

України, Ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 

2000. - 576 с. 

2001 

13. UNILIB - университетская библиотечная система [Текст] 

: рук. пользователя : справ. / П.И. Орлов, А.М. Луганский, 

С.П. Ницюк, Е.А. Одокиенко. - Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. 

дел, 2001. - 84 с. 

14. Кадровая информационно-аналитическая система МВД 

Украины [Текст] : описание локальной версии : науч.-практ. 

пособие / П.И. Орлов, А.М. Луганский, Е.С. Замыслов [и др.]. 

- Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. - 88 с. 

2003 

15. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлін-

ні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : наук. - практ. посіб. / 

П.І. Орлов, О.М. Луганський. - Х. : Прометей-Прес, 2003. – 

291 с. 

16. Орлов П.І. Інформація та інформатизація [Текст] : нор-

мат.-правове забезп. : наук.-практ. посіб. / П.І. Орлов. - 2-е 

вид., доповн. і переробл. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2003. - 723 с. 

2004 

17. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлін-

ні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : наук.-практ. посіб. / П.І. 
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Орлов, О.М. Луганський. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. - 292 

с. 

18. Орлов П.І. Основи правознавства [Текст] : наук.-попул. 

вид. / П.І. Орлов. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. - 303 с. 

19. Орлов П.І. Проблеми забезпечення інформаційної безпе-

ки у віртуальній економіці [Текст] / П.І. Орлов // Протидія 

економічній злочинності : моногр. / П.І. Орлов, А.Ф. Волобу-

єв, І.М. Осика [та ін.] ; Нац. ун-т внутр. справ ; Чикаго-Кент 

коледж права Іллінойського технол. ін-ту. - Х. : [б. в.], 2004. - 

Гл. 13. - С. 384-400. 

20. Протидія економічній злочинності [Текст] : моногр. / П.І. 

Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика [та ін.] ; Нац. ун-т внутр. 

справ ; Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технол. ін-ту. 

- Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 568 с. 

2007 

21. Правила застройки г. Харькова [Электронный ресурс] / 

Харьк. нац. акад. город. хоз-ва ; Нац. юрид. акад. Украины им. 

Я. Мудрого ; кол. разраб.: В.Т. Семенов, Ю.П. Битяк, П.И. Ор-

лов [и др.] // Харків : [офіц. web-сайт Харків. міськ. інформ. 

центру]. - Х., 2007. - http://www.citynet.kharkov.ua/citynet 

/index.jsp?pagename=arczastroy&language=ru (11.04.2008). 

 

Публікації у наукових періодичних виданнях та виданнях 

що продовжуються, збірниках 

1979 

22. Орлов П.І. Практика застосування ст. 111 КК УРСР 

[Текст] / П.І. Орлов // Радянське право. - 1979. - № 8. – С . 36 - 

39. 
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1980 

23. Орлов П.И. К вопросу о непосредственном объекте оста-

вления в опасности [Текст] / П.И. Орлов // Проблемы социа-

листической законности. - 1980. - Вып. 5. - С. 65-71. 

24. Орлов П.І. Суб'єкт залишення у небезпеці при автотранс-

портних подіях [Текст] / П. Орлов // Радянське право. - 1980. - 

№ 4. - С. 76-78. 

1984 

25. Орлов П.І. Завідомість як ознака вини [Текст] / П.І. Орлов 

// Радянське право. - 1984. - № 6. - С. 54-57. 

1993 

26. Орлов П.И. Вопросы уголовного права в сфере предпри-

нимательства [Текст] / П.И. Орлов, В.Н. Куц // Бизнес-

информ. - 1993. - № 14. - С. 9-11. 

27. Орлов П.И. Правоспособность и предпринимательская 

деятельность граждан [Текст] / П.И. Орлов, И.И. Влас // Биз-

нес-информ. - 1993. - № 20. - С. 9-11. 

28. Орлов П.І. Проблеми розвитку цивільного законодавства 

[Текст] / П. Орлов, О. Ярмиш, В. Мусіяка // Право України. -

1993. - № 5-6. - С. 88-90. 

1995 

29. Орлов П.И. Проблема сексуальных преступлений и пути 

ее разрешения [Текст] / П.И. Орлов // Актуальні проблеми су-

часної психології : матеріали 2-х міжнар. психолог. читань / 

Ун-т внутр. справ. - Х. : [б. в.], 1995. - С. 13-14. 
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30. Орлов П.І. Потрібні суттєві зміни у викладанні курсу 

теорії держави і права [Текст] / П.І. Орлов // Інформаційний 

бюлетень Республіканського навчально-методичного центру. -

1995. - № 4. - С. 11-14. 

1996 

31. Орлов П.И. Комплексная автоматизация планирования и 

управления учебным процессом [Текст] / П.И. Орлов, А.М. 

Луганский // Оптимізація підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів в учбових закладах МВС України : зб. – Донецьк : 

[б. в.], 1996.* 

32. Орлов П.И. Современные информационные технологии: 

основания и перспективы внедрения [Текст] / П.И. Орлов, 

А.М. Луганский // Оптимізація підготовки висококваліфікова-

них спеціалістів в учбових закладах МВС України : зб. – До-

нецьк : [б. в.], 1996.* 

33. Сетевая компьютерная система контроля знаний [Текст] / 

П.И. Орлов, А.В. Тягло, А.М. Луганский, С.П. Ницюк // Опти-

мізація підготовки висококваліфікованих спеціалістів в учбо-

вих закладах МВС України : зб. – Донецьк : [б. в.], 1996.* 

2000 

34. Орлов П.И. К профессионализму через воспитание пра-

вовой культуры [Текст] / П.И. Орлов, А.М. Луганский // Но-

вий колегіум. - 2000. - №3. - С. 64-68. 

35. Орлов П.І. Інформація як об'єкт правового та технічного 

захисту [Текст] / П.І. Орлов // Вісник Національного універси-

тету внутрішніх справ / М-во внутр. справ України. - 2000. - 

Вип. 12. - С. 146-151. 
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2001 

36. Орлов П. К определению вида и размера наказания за 

компьютерные преступления в соответствии с Уголовным 

Кодексом Украины [Текст] / П. Орлов, Е. Громыко, В. Носов ; 

Нац. ун-т внутр. дел ; Харьк. облгосадминистрация ; Центр 

исслед. пробл. компьютер. преступности, г. Запорожье // Пра-

вове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захис-

ту інформації в Україні. - 2001. - Вип. 3. - С. 45-50. 

37. Орлов П.И. Прикладное или опережающее образование: к 

проблеме становления в Украине [Текст] / П.И. Орлов // Нау-

ковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС 

України. - 2001. - № 3. - С. 17-21. 

38. Орлов П.И. Проект создания и использования региональ-

ной научно-образовательной информационной супермагист-

рали [Текст] / П.И. Орлов, А.М. Луганский // Телекоммуника-

ции и информатизация образования. - 2001. - № 3.* 

39. Орлов П.І. Правове забезпечення інформаційної безпеки 

[Текст] / П.І. Орлов // Вісник Національного університету 

внутрішніх справ / М-во внутр. справ України. - 2001. - Вип. 

15. - С. 96-99. 

2002 

40. О методологии защиты информации [Текст] / П.И. Орлов, 

И.А. Громыко, В.В. Носов [и др.] ; Нац. ун-т внутр. дел ; 

Харьк. облгосадминистрация. – [Х.] [б. и.], 2002. - Отт. ст. [3 

с.]. 

41. Орлов П. Общая парадигма защиты информации [Текст] / 

П. Орлов, И. Громыко, В. Носов [и др.] // Правове, нормативне 
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Дніпропетровськ : [б. в.], 2001. - С. 3. 

2002 

83. До питання створення кадрової інформаційно-
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управления потоками работ, документов и знаний [Электрон-
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2002. - http://nc.ufei.ukrsat.com/kyrsi%202002/Sekcija_4.htm 

(11.02.2008). 
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учеб. пособие / П.И. Орлов ; М-во высш. и сред. спец. образо-
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105. Програми вступних іспитів до Університету внутрішніх 
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110. Орлов П.И. Уголовное право. [Текст] / П.И. Орлов // Ос-
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дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / М-во внутр. справ України, 
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185. Павликівський В.І. Кримінальна відповідальність за по-

рушення законодавства про працю, не пов'язані з посяганням 

на життя та здоров'я [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. на-
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Нац. юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого ; науч. рук. М.И. 

Бажанов. - Х. : [б. и.], 2002. - 205 с. 

192. Гродецький Ю.В. Добровільна відмова при співучасті 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю.В. 
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1998. - № 6, Thursday 17/12/1998. - P. 3. 
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П.І. Інформація та інформатизація: нормат.-правове забезп. : 
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201. Федоренко Д.В. Геокриміногенна обстановка в особливо 
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фесор, Заслужений юрист України, генерал-майор міліції 

[Текст] // Доктори наук і професори Національного універси-

тету внутрішніх справ : довід. / МВС України, Нац. ун-т 

внутр. справ ; за заг. ред. О.Н. Ярмиша, В.С. Венедиктова ; 

уклад.: С.О. Захарченко, С.В. Фастовець. - Х. : [б. в.], 2004. - 

С. 40. 

218. Осадчук Н.В. Сучасна модель управління високоліквід-

ними оборотними коштами [Текст] // Труды Одесского поли-

технического университета. - 2004. - Вып. 1(21). – С. 7-16 

С. 9 - посилання на роботу О.М. Бандурки, М.Я. Коробо-

ва, П.І. Орлова «Фінансова діяльність підприємтсва» (1998) 

219. Павленко Р.М. Попередження органами внутрішніх 

справ незаконного виробництва наркотичних засобів та пси-

хотропних речовин [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08 / Р.М. Павленко ; Нац. акад. внутр. справ України. - 

К. : [б. в.], 2004. - 19 с. 

С. 6 – про внесок П.І. Орлова у дослідження та розробку 

проблеми проявів незаконного наркообігу. 

220. Про проведення III Всеукраїнського турніру юних право-

знавців [Электронный ресурс] : Наказ № 554 від 23.09.2005 / 

М-во освіти і науки України. – [К.], 2005. –

http://www.mon.gov.ua/laws/MON_674.doc (28.03.2008). 

Про призначення П.І. Орлова заступником голови оргко-

мітету. 

221. Романов С.Ю. Криминальный обман [Текст] / С.Ю. Ро-

манов. - Х. : Прометей-Прес , 2005. - 272 с. 

С. 196 - ссылка на работу П.И. Орлова «Інформація та 

інформатизація» (2001). 
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221а. Чапала Ю. Спасибо вам, ветераны! [Текст] : [25 окт. в 

актовом зале Харьк. нац. ун-та внутр. дел состоялся вечер-

портрет, посвящ. чествованию ветеранов МВД] / Ю. Чапала, 

С. Коротенко // Акцент плюс. - 2005. - № 19-20. 

С приветственным словом перед присутствующими вы-

ступил проректор ХНУВД по учебно-методической работе, 

генерал-майор милиции Павел Орлов. 

222. Шерман М.І. Компоненти системи комп'ютерно-

інформаційної підготовки слідчих у вищих навчальних закла-

дах МВС України [Електронний ресурс] / М.І. Шерман // Ін-

форматизація освіти України: стан, проблеми, перспективи : 

тез. доп. 3-ї Міжнар. наук.-метод. конф. (Херсон, 8-9 берез. 

2005 р.) / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2005. - 

http://www.kspu.edu/Downloads/it_conf/2/Sherman.doc (07.04. 

2008). 

Про розробку П.І. Орловим питань використання ін-

формаційних технологій в діяльності ОВС та навчальному 

процесі. 

223. Шишка О.Р. Договір на створення та розповсюдження 

реклами [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 

О.Р. Шишка ; Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : [б. в.], 2005. - 19 с. 

С. 5 – дисертація ґрунтується на працях українських 

вчених, у т.ч. - П.І. Орлова. 

224. Назаркін О.А. Методика навчання спеціальної автомобі-

льної підготовки курсантів вищих навчальних закладів систе-

ми МВС України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.02 / О.А. Назаркін ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 

2006. - 19 с. 

С. 4 – про висвітлення у наукових працях П.І. Орлова 

проблем і перспектив удосконалення системи  професійної 

підготовки у вищих навчальних закладах системи МВС. 
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225. Назаркін О.А. Методика навчання спеціальної автомобі-

льної підготовки курсантів вищих навчальних закладів систе-

ми МВС України [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 

О.А. Назаркін ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. 

акад. - Х. : [б. в.], 2006. 

Згадуються наукові праці П.І. Орлова, присвячені проб-

лемам професійної підготовки працівників ОВС. 

226. Поливанюк В. Правовые проблемы обеспечения инфор-

мационной безопасности [Электронный ресурс] / В. Полива-

нюк // Центр исследования компьютерной преступности : об-

ществ.-правовой Интернет-проект : [web-сайт]. - Запорожье, 

2006. - http://www.crime-research.ru/library/Polivan0803.html 

(08.03.2008). 

Ссылка на работу П.И. Орлова «Інформація та ін-

форматизація» (2000). 

226а. Про історію інформатизації в університеті / Наук.-

техн. інформ.-комп'ютер. центр // Харків. нац. ун-т внутр. 

справ : [офіц. web-сайт]. – Х., 2006. - http://www.univd.edu.ua/ 

index.php?id=105&lan=ukr (25.04.2008). 

Згадуються праці П.І. Орлова, О.М. Луганського «Инфо-

рмационно-управляющая система "Университет"» (1999) та 

«Научно-образовательная сеть Харькова: создание и исполь-

зование, проблемы и перспективы» (2000). 

227. Про затвердження тексту повідомлення про результати 

голосування по виборах депутатів Харківської міської ради 

[Електронний ресурс] : рішення [Харк. міськ. терит. виборчої 

коміс.] від 11 квіт. 2006 р. // Агенство телевидения новости. –

Х., 2006. - http://atn.kharkov.ua/newsread.php?id=14384 (28.03. 

2008). 

Наведені дані про Орлова П.І., професора кафедри Хар-

ківського економіко-правового університету, члена УСДП. 

Виборчий блок політичних партій «Блок Юлії Тимошенко». 
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228. Соціал-демократів очолив БЮТівець [Текст] // Експрес-

газета. - 2006. - 6 листоп. 

Про обрання нового керівництва партії УСДП … Павла 

Орлова (науковця). 

229. Хараберюш И. Компьютерная преступность - проблемы 

противодействия преступлениям в сфере новых информа-

ционных технологий [Электронный ресурс] / И. Хараберюш // 

Центр исследования компьютерной преступности : обществ.-

правовой Интернет-проект : [web-сайт]. - Запорожье, 2006. - 

http://www.crime-research.ru/articles/ivan06/ (11.03.2008). - 

Текст на укр. 

Про участь П.І. Орлова в дослідженні інформаційного 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ з викорис-

танням сучасних інформаційно-технічних засобів.  

230. Избирательный список БЮТ [Электронный ресурс] // 

ЛIГА - Бiзнес – Iнформ : информ. агентство : [web - портал]. – 

К., 2007. - http://news.liga.net/elect2007/news/N0734677.html 

(17.03.2008). 

В списке - П.И. Орлов.  

231. Перелік політичних партій, зареєстрованих Харківським 

обласним управлінням юстиції станом на 9 січня 2007 року 

[Електронний ресурс] / Харків. обл. держ. адмін., Упр. з пи-

тань внутр. політики. - Х., 2007. - http://www.kharkivoda.gov 

.ua/politika/show.php?page=469 (12.03.2008). 

Українська соціал-демократична партія (УСДП). Керів-

ник обласного осередку партії - Орлов Павло Іванович. 

232. Проблема захисту авторських прав в Україні зібрала за 

круглим столом представників влади, бізнесу та громадськості 

[Електронний ресурс] : [14 верес. 2007 року Коаліція з питань 

захисту прав інтелектуальної власності (Coalition for 

Intellectual Property Rights, CIPR) провела в Харкові круглий 
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стіл] // Майкрософт Україна : [web-сайт представництва ком-

панії Майкрософт]. – [Б. м.], 2007. - http://www.microsoft.com/ 

Ukraine/News/Issues/2007/09/iprt.mspx (27.03.2008). 

Посилання на виступ П.І. Орлова з приводу питання по-

будови інформаційного суспільства в Україні, як пріоритет-

ного стратегічного напрямку розвитку країни. 

233. Савицкий А. За что посадили? - За Windows [Электрон-

ный ресурс] : в Украине усиливается борьба с «пиратами» / А. 

Савицкий  // День. - 2007. - 27 сент. (№ 163) . - http://www. 

day.kiev.ua/188608 / (11.04.2008) 

Упоминание о П.И. Орлове всвязи с обсуждением вопро-

сов авторского права и построения информационного обще-

ства в Украине. 

234. Склад постійних комісій Харківської міської ради п'ятого 

скликання [Електронний ресурс] // Харків : [офіц. web-сайт 

Харків. міськ. інформ. центру]. - Х., 2007. - http://www. 

citynet.kharkov.ua/citynet/index.jsp?pagename=commissions&lan

guage=ru (12.02.2008). 

У складі Постійної комісії з питань забезпечення гро-

мадського порядку, дотримання законності, охорони прав, 

свобод та законних інтересів громадян - П.І. Орлов. 

235. УСДП змінила лідера [Електронний ресурс] // Правозна-

вець : [електронна б-ка] : [web - сайт]. - 2007. - http://pravo 

znavec.com.ua/period/article/102/%D0 (18.03.2008). 

До керівництва партії ввійшов народний депутат Павло 

Орлов. 

236. Фоменко В. Рівень піратства на ринку програмного за-

безпечення в Україні знизився за останні три роки на 7% 

[Електронний ресурс] / В. Фоменко // Українське національне 

інформаційне агенство : [web-сайт]. – [К.], 2007. - http://www. 

news.ukrinform.com/ukr/ (23.04.2008). 
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Точка зору П.І. Орлова щодо питання важливості поєд-

нання доступу до інформації з її захистом. 

237. Орлов Павел Иванович [Электронный ресурс] : [кратк. 

биогр. справка] // STATUS QUO: [информ. агентство]. – Х., 

2008. - http://www.sq.com.ua/file?person_id=465 (03.03.2008). 

Фото П.І. Орлова 

238. Al Shurti News : A daily bulletin issued by the Relation and 

Moral Guidance at the Sharjah Police [За матеріалами щоденно-

го періодичного видання Управління з питань моралі і зв'язків 

з громадськістю поліції емірату Шарджа] [Text]. – 1998. 

Фото П.І. Орлова – с. 3. 

239. Орлов П.И. Научно-образовательная сеть Харькова: со-

держание и использование, проблемы и перспективы [Текст] : 

науч.-практ. изд. / П.И. Орлов, А.М. Луганский. - Х. : Изд-во 

Ун-та внутр. дел, 2000. - 121 с. 

Фото П.І. Орлова - 4 с. палітурки. 

240. Орлов П.І. Інформація та інформатизація [Текст] : нор-

мат.-правове забезп. : наук.-практ. посіб. / П.І. Орлов ; МВС 

України, Ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во ун-ту внутр. справ, 

2000. – 576 с. 

Фото П.І. Орлова – с. 575. 

241. Міліція України [Текст] : істор. нарис, портрети, події : 

наук.- попул. вид. / Ю.О. Смирнов, П.П. Михайленко, О.Д. 

Святоцький, М.І. Ануфрієв ; за заг. ред. Ю.О. Смирнова. - К.: 

Юрінком Інтер, 2002. – 888 с. 

Фото П.І. Орлова - с. 724. 

242. Валентин Семенович Венедиктов [Текст] : короткі нари-

си про життя і діяльність з нагоди 50-річчя з дня народження / 
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М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ ; упоряд. 

Ю.Ф. Прадід. – Сімферополь : Доля, 2003. – 47 с. 

П.І. Орлов з коллегами – c. 6. 

243. Встреча на юридическом факультете [Электронный ре-

сурс] / Управление по связям с общественностью БелГУ //  

Белгородский государственный университет : [официальный 

web - сайт]. - Белгород, 2003. - http://www.bsu.edu.ru/Events/ 

2003/2003-06-03Ur/ (11.04.2008). 

На фото в составе Украинской делегации – П.И. Орлов. 

244. Орлов П.І. Інформація та інформатизація [Текст] : нор-

мат. - правове забезп. : наук.-практ. посіб. / П.І. Орлов. - 2-е 

вид., доповн. і переробл. - Х. : [б. в.], 2003. - 723 с. 

Фото П.І. Орлова – с. 723. 

245. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс] : [офіц. web-сайт]. - К., 2004. - 

http://www.nbuv.gov.ua/people/orlov.html (16.04.2008). 

Фото П.І. Орлова. 

246. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлін-

ні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : наук.-практ. посіб. / П.І. 

Орлов, О.М. Луганський. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. - 292 

с. 

Фото П.І. Орлова - 4 с. палітурки. 

247. Березюк Н.М. Библиотека Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) 

[Текст] / Н.М. Березюк, И.Г. Левченко, Р.П. Чигринова ; М-во 

образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т, Центр. науч. 

б-ка. - Х. : Тимченко А.Н., 2006. – 338 с.: ил. 
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Участник Международной юбилейной конференции 

«Открытая библитека – новая библиотечная философия», 

посвященной 200-летию ЦНБ – с. 339 

248. Орлов Павел Иванович [Электронный ресурс] : [кратк. 

биогр. справка] // STATUS QUO: [информ. агентство]. - 2008. 

- http://www.sq.com.ua/file?person_id=465 (03.03.2008). 

Фото П.І. Орлова. 
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БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ П.І. ОРЛОВА 

249. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлін-

ні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : наук.-практ. посіб. / П.І. 

Орлов, О.М. Луганський. - Х. : Прометей-Прес, 2003. - 291 с. 

Праці П.І. Орлова - С. 276, 278-280. 

250. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлін-

ні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : наук.-практ. посіб. / П.І. 

Орлов, О.М. Луганський. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. - 292 

с. 

Праці П.І. Орлова - Література до 2-го розділу – С. 276-

280. 

251. Луганський О.М. Обгрунтування цільових проектів ін-

форматизації вищих навчальних закладів МВС України [Елек-

тронний ресурс] / О.М. Луганський ; за заг. ред. П.П. Підюко-

ва ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : [б. и.], 2006. - 

http://www.univd.edu.ua/index.php?id=285&lan=eng (14.04. 

2008). 

Праці П.І. Орлова – у розділі Література. 

252. Юридическая научная библиотека издательства 

"СПАРК" [Электронный ресурс] / Изд-во "Спарк". -М., 2007. - 

http://www.lawlibrary.ru (26.03.2008). – Загл. с экрана. 

Труды П.И. Орлова в Списке авторов или заполнив поис-

ковую форму. 
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111, 116-117, 122, 125-

130, 132, 134, 142-143, 
148, 156, 164, 167, 169 

Греченко В.А.  104-105, 

111-112, 120-123, 126-

128, 130, 140 
Гріщенко Т.Б.  66 

Гродецький Ю.В. (Гродец-

кий Ю.В.)  192-192 
Громыко Е.И.  36, 40-41, 

45, 51 

Громыко И.А.  40-41, 45, 
48 

Гульман Б.Л.  101 

Гуськов Ю.А.  69 

Гуторова Н.О.  47, 113, 
146, 151-152, 158-159, 

166, 168, 171 

 
Давиденко Л.М.  47, 49, 

168, 171-172, 175 

Даньшин І.М.  190 
Джагупов Г.В.  167 

Духов В.Є.  133, 136 

 

Емельянов В.П.  165 
Ємельянов М.В.  213 

 

Житний О.О.  146, 159, 166 
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Завальный А.В.  21 
Загорулько А.И.  7, 144 

Замислов Є.С. (Замыслов 

Е.С.)  14, 83-84 
Зарецька І.М.  19-20 

Захарченко С.О.  217 

Зіберов Є.О.  162-163, 173 
Зіберов О.Г.  141, 145, 162-

163, 173 

Зубарєв К.С.  145 

 
Івін Л.М.  8-9, 107-109, 115 

 

Картер Е.  19-20 
Касынюк В.И.  96 

Кашкаров О.О.  189 

Кім М.М.  47, 49, 168, 171-

172 
Ключковський, Ю.Б.  161 

Книженко О.О.  166 

Кныш В.И.  7, 144 
Коваль В.П.  44 

Ковальов Є.В.  47, 49, 168, 

171-172 
Кожевніков Г.К.  104-105, 

111-112, 120-121, 126-

128, 130 

Колесніков С.В.  146, 158 
Коломієць Ю.М.  167 

Комаров В.В.  77 

Комзюк А.Т.  49, 103, 110, 
116-117, 125, 129, 132, 

134, 142-143, 148, 156, 

164, 169, 172 
Коробов М.Я.  106, 124, 

131 

Коротенко С.  221а 

Костенко Ю.Т.  9 

Кривуля О.М.  47, 49, 140, 
168, 171-172, 197, 200 

Кришталь В.В.  101 

Круглова О.О.  216 
Кузнецова О.Ф.  165 

Кузниченко С.А.  165 

Кузьмінова В.Ю.  167 
Кулачок Л.В.  167 

Кухаренок М.А.  67 

Куц В.М. (Куц, В.Н.)  26, 

53, 103, 132, 137, 142-
143, 167 

Кушнерук А.М.  4-7, 144 

Кушнерук Ю.А.  173 
 

Лантінов Я.О.  146, 158-

159, 166 

ЛевченкоИ.Г.    47 
Лизогуб Б.В.  146 

Логвиненко М.Ф. (Логви-

ненко Н.Ф.)  40-41, 44-
45, 48, 50 

Лубенець К.М. (Лубенец, 

К.М.)  85, 88 
Луганський О.М. (Луганс-

кий А.М., Luganski A.M., 

Luganskiy A.M.)  10-11, 

13-15, 17, 31-34, 38, 46, 
59, 62, 66-70, 73-74, 83, 

75-76, 79-81, 84-85, 88-

89, 147, 239, 246, 249-
251 

Ляпунова Н.М.  190 

 
Максимов С.І.  47, 168, 171 

Марков В.И.  10, 67, 147 

Мартиненко О.А.  118-119 

Мархель И.И.  63, 67, 69, 
71 
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Марцеляк О.В.  49, 172 
Марчук Є.К.  179 

Марчук М.І. (Марчук М.И)   

132, 134, 167, 169 
Мисливий В.А.  210 

Михайленко П.П.  206, 241 

Мохончук С.М.  180 
Мусіяка В.  28 

 

Надеждин Н.Н.  165 

Наден О.В.  193, 202 
Назаркін О.А.  224-225 

Негодченко В.О.  210 

Ницюк С.П.  13, 33, 46, 79 
Носов В.В.  36, 40-41, 45, 

48, 51 

Носова О.В.  47, 49, 168, 

171-172 
 

Одокиенко Е.А.  13, 46 

Омельяненко Г.М.  196 
Опришко В.Ф.  196 

Орел С.О.  141 

Орлеан А.М.  166 
Орлов П.І. (Орлов П.И., 

Orlov P.I.)  1-194, (195 -

252) 

Орлов С.О.  166 
Осадчий В.І.  216 

Осадчук Н.В.  218 

Осика І.М.  19-20, 65 
Оспищев Е.  51 

 

Павленко Р.М.  219 
Павликівський В.І.  158, 

166, 185 

Перепелица А.И.  96-100 

Перцева В.А.  173 
Петров К.Е.  176 

Петрова К.Я.  106, 124, 131 
Підгорний А.О.  159 

Підюков П.П.  251 

Позднякова Л.О.  47, 49, 
168, 171-172 

Поливанюк В.  226 

Полховський О.М. (Полхо-
вский А.Н.)  14, 81, 83-84 

Прадід Ю.Ф.  242 

Пушкин А.А.  103, 142-143 

 
Рева, М.А.  69 

Розенфельд Н.А.  194 

Романов С.Ю.  113, 132, 
221 

Руденко М.В.  175 

Руженцев И.В.  14 

 
Савицкий А.  233 

Салтевський М.В.  175 

Самойленко В.М.  103, 
142-143 

Самойлова О.С.  186 

Самсонов В.Н.  165 
Сахарук Т.В.  187 

Святоцький О.Д.  206, 241 

Севостьянов В.П.  3 

Семенець В.В.  66, 68, 73 
Семенов В.Т.  21 

Семикін М.В.  213 

Серюгина С.Г.  21 
Сидоренко О.Л.  200 

Скакун О.Ф.  39 

Слипченко Н.И.  61 
Смирнов Ю.О.  206, 241 

Сташис В.В.  1-2, 190 

Степанюк Р.Л.  19-20 

Стрельцов Є.Л.  214 
Струков В.И.  75, 114, 153 
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Терзіян, В.Я.  66, 68, 73 
Тертышник В.М.  52 

Тесленко В.М.  141, 162-

163 
Тимченко Л.Д.  39 

Товажнянський Л.Л.  9, 

107-109, 115 
Тодыка Ю.Н.  103, 110, 

116-117, 125, 129, 142-

143, 148, 156, 164 

Торяник В.  50 
Тридід О.М.  47, 49, 168, 

171-172 

Тютюгин В.И.  96 
Тягло А.В.  33 

Тяпкін А.С. (Тяпкин А.С.)  

4-6 

 
Устименко В.В.  97-100 

 

Фастовець С.В.  217 
Федоренко Д.В.  201 

Филипенко Н.  51 

Фоменко В.  236 
Фролова О.Г.  49, 172 

 

Хараберюш И.  229 

Харченко В.Б.  104-105, 
111-112, 120-123, 146, 

177 

Храмцов О.М.  184 
Христенко В.Е.  102 

 

Чапала Ю.  221а 
Червяков И.М.  6 

Черепаха Р.Б.  162-163, 173 

Чернов В.М. (Чернов В.Н.)  

132, 134, 169 

Чигринова Р.П.  247 
Чобот А.А.  110, 116-117, 

125, 129, 148, 156, 164 

Чуваков О.А.  214 
 

Шевченко Л.О.  178 

Шерман М.І.  222 
Шестопалова Л.Ф.  178 

Шеховцов С.Б.  104-105, 

111-112, 120-123, 126-

128, 130 
Шибалкін С.Ф.  44 

Шишка О.Р.  223 

Шишка Р.Б.  132, 134, 169 
Шкодовский Ю.М.  21 

Шульга А.М.  103, 110, 

116-117, 125, 129, 132, 

134, 142-143, 146, 148, 
150, 156, 158-159, 164, 

166, 169 

Шульга М.В.  21 
Шумилин С.Ф.  3 

Шумило О.М.(Шумило 

А.М.)  103, 110, 116-117, 
125, 129, 142-143, 148, 

156, 164, 167 

 

Яковлєв С.В. (Яковлев 
С.В.)  67, 86, 104-105, 

111-112, 120-123, 126-

128, 130, 176 
Янович Ю.П.  167 

Ярмиш О.Н. (Ярмыш А.Н.)  

28, 39, 42, 55, 111-112, 
120-123, 126-128, 130, 

140, 197, 200, 204, 208-

209, 217 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
 

Авторське право, охорона  
177 

Агресія, вербальна  184 

 

Банкрутство  190 
Безпека  43 

- економічна  136 

- інформації  61, 133 
- інформаційна  19, 39, 47 

- комп'ютерна  64 

Бібліотеки  13, 15, 17, 46, 62, 

92 
- електронні  79 

Болонський процес  173 

Боротьба зі злочинністю  42, 
170 

Будівництво, Харків  21 

Бухгалтерський облік  6 
 

Вибори, права громадян  161 

Відповідальність 

- кримінальна  1-2, 23, 95, 
100, 180, 183, 185, 190, 

193 

- правова  54 
 

Діяльність 

- науково-інформаційна  15, 
17 

- підприємницька  27, 54 

- правоохоронна  165 

- фінансова  6 
Документообіг  85, 88 

 

Екологічне право  4 

Економіка  107-109, 115, 168, 
171-172, 175 

- віртуальна  19 

- підприємств  106, 124, 131, 

133 
 

Життя, людини  47 

 
Законодавство 

- кримінальне  65 

- про працю  185 

- цивільне  28 
Засоби 

- візуалізації  75 

- наркотичні  97, 99-100, 193 
Злочини 

- економічні  20, 113 

- комп'ютерні  36, 51, 87 
- кримінальні  135 

- попередження  170 

- проти власності  96 

- проти сім'ї та неповноліт-
ніх  188 

- свідомі  25 

- статеві  29, 101 
- характеристика  189 

Злочинність 

- економічна  20 
- організована  42, 119 

Злочинці 

- жінки  178 

- неповнолітні  119 
 

Інтернет  61, 66, 81 

Інформатизація  50, 74, 89 
- бібліотек  80 
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- комплексна  60, 67 
- нормативно-правове за-

безпечення  12, 16 

Інформаційне суспільство  50 
Інформаційні технології  15, 

17, 32, 71 

- в освіті  70, 91 
- навчання  68-69, 73 

Інформація 

- візуалізація  114, 153 

- захист  35, 40-41, 44-45, 
48, 133 

- конфеденційна  186 

- нормативно-правове за-
безпечення  12, 16 

- обмеженого доступу  44 

- правове забезпечення  39 

 
Картки, банківські  87, 135 

Кодекси 

- кримінальний  5, 22, 36, 
42, 51, 155 

- кримінально-процесуаль-

ний  5 
Комплекси, міжвузівські  9, 

107-109, 115 

Конституційне право  165 

Конституція, України  5, 53 
Крадіжки  99, 183 

Кримінальне право  20, 26, 53, 

110, 116, 125, 132, 185, 187 
- загальна частина  137-138, 

146, 151, 158, 174 

- особлива частина  152, 
159, 166 

- програми, навчальні  120, 

126 

Кримінальний процес, про-
грами, навчальні  121, 127 

Кримінально-виконавче пра-
во, нормативні акти  3 

Кримінологія  118-119 

Культура, правова  34, 81 
Курси 

- дистанційні  81 

- комп'ютерні  75 
 

Менеджмент  107 

Мережі 

- комп'ютерні  11, 51, 194 
- комп'ютерні, корпоративні  

63 

- освітні  11, 38, 76 
Міліція  7 

- довідники  144 

Місця, позбавлення волі  73 

 
Навчальний процес  69 

- організація  59, 141, 145, 

162-163 
- управління  31 

Навчальні заклади 

- відомчі  46, 57, 141, 145, 
163 

- інформатизація  60, 67, 70, 

89 

- комп'ютерізація  33, 59, 63 
Навчання 

- видам діяльності  78 

- дистанційне  73, 114, 153 
- інтегроване  9, 107-109, 

115 

- ресурсно-орієнтоване  79, 
81 

Наркотики  118 

- див. також Засоби - нарко-

тичні 
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Національний університет 
внутрішніх справ, збірники, 

наукові  35, 39, 42, 140 

 
Об'єкти 

- залишення в небезпеці  23 

- злочину  98 
Органи внутрішніх справ 

- довідники  7, 144, 149, 160 

- кадри, підготовка  57-58, 

72, 86, 102, 145, 154 
- управління  88 

Організації, злочинні  179 

Освіта  78, 80 
- випереджальна  37, 77 

- вища  9, 66, 108-109, 115, 

157, 162-163, 173 

- відомча  46, 52, 56-57, 72, 
141, 145, 154 

- інформаційне забезпечен-

ня  49 
- професійна  34 

- ступенева  62 

- юридична  82 
Охорона, власності  55 

 

Пам'ять, професіональна  102 

Педагогіка  30, 37 
Підприємництво  26, 55 

Події, автотранспортні  1-2, 

24, 95 
Потерпілі, при автоподях  1-2, 

95 

Права (юрид.) 
- громадян  165 

- людини  81 

- суміжні  177 

Право (юрид.)  168, 171-172, 
175 

Правоздатність, громадян  27 
Правознавство  18, 30, 103, 

108-109, 115, 117, 129, 134, 

139, 142-143, 148, 150, 156, 
164, 167, 169 

- програми, навчальні  104, 

111, 122, 128 
Правопорушення, профі-

лактика  118-119 

Програми 

- іспитів  105, 112, 123, 130 
- навчальні  104, 111, 122, 

128 

Простір, інформаційно-бібліо-
течний  46 

Процеси 

- виборчі  161 

- інформатизації  50 
- технологічні  85 

 

Речовини, психотропні  193 
 

Сексологія  101 

Середовище 
- інформаційне  66 

- освітнє  92-94 

Системи 

- бібліотечні  13 
- інформаційні  15, 17, 74, 

91 

- інформаційно-управляючі  
8, 10, 90, 147 

- кадрові  14, 83-84 

- контролю знань  33 
- управління  85, 88, 176 

Склад злочину  181-182 

Слідчі 

- кадри, підготовка  52 
- навчання, професійне   56 
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Спеціалісти, кваліфікаційні 
вимоги  44 

Співучасть, у злочинах  183, 

191-192 
Суб'єкти 

- залишення в небезпеці  24 

- злочину  98 
 

Таємниця, службова  54 

Телекомунікації  11, 38, 76 

Телефони, довідники  149, 160 
Тероризм  180 

Трудове право  185 

 
Управління 

- знаннями  85 

- кадрами  14, 83-84 

- організаційне  176 
- персоналом  88 

Уряд, електронний  93-94 

 
Фінанси 

- нормативні акти  6 

- підприємств  106, 124, 131 
Фінансове право  6 

Фірми  133 

 

Харківський економіко-
правовий університет, збір-

ники, наукові  47, 49, 168, 

171-172, 175 
Цивільне право  28 

Цінні папери  189 

 
Шахрайство  87 
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