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ПЕРСОНАЛІЇ 

 

ВІТАЄМО ВЧЕНОГО-ЮРИСТА З ЮВІЛЕЄМ! 
 

ГУЛІЄВА Аріфа Джаміль огли 

члена редакційної колегії наукового журналу  

«Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ» 
 

Народився 4 липня 1952 р. в c. Беюк Гаджар Бардинського   

р-ну Азербайджану. У 1978 р. закінчив історичний факультет 

Бакинського держуніверситету, 1984 р. – з відзнакою Бакинську 

вищу партійну школу при ЦК Компартії Азербайджану (нині – 

Академія держуправління при Президентові Азербайджанської 

Республіки), 1989 р. – 10-й курс Київського Суворовського училища 

(нині – Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна); у 2002 р. – 

магістратуру та 2004 р. – аспірантуру Національної академії 

державного управління при Президентові України.  

Трудовий шлях розпочав секретарем сільради, працював 

на вищих посадах у комсомольських і партійних органах Азербайджану, директором 

Бардинського професійного ліцею. З 1998 р. працює в Україні: був кореспондентом 

газети Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки «Халг газети» в 

Україні. Від 2001 р. – дипломат Посольства Азербайджанської Республіки в Україні 

(має дипломатичний ранг). З 2007 р. – доцент, з 2009 р. – професор кафедри 

Міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного 

університету. З 2021 р. – професор кафедри конституційного, міжнародного права та 

публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та 

права Національного університету «Одеська юридична академія».  

У 2005 р. в Національній академії державного управління при Президентові 

України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління «Особливості інституту президентства в Україні та 

Азербайджанській Республіці: державно-управлінський аспект» (спеціальність 25.00.01), 

у 2012 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України – дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук «Порівняльно-правовий аналіз ролі 

Інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та 

Азербайджанської Республіки)» (спеціальність 12.00.02). Вчені звання доцента 

присвоєно у 2012 р., професора – 2019 р. Заслужений працівник освіти України (2013). 

Академік Національної академії вищої освіти України (2020). 

Сфера наукових інтересів – дипломатія, зовнішні зносини, історико-політичні 

причини тероризму. Автор монографій «Международно-правовой контекст внешних 

сношений в условиях глобализации» (2011), «Институт президентства в противодействии 

международному терроризму: сравнительно-правовой анализ законодательств Украины и 

Азербайджанской Республики» (2012), «Наука и народная дипломатия» (2019), «Украино-

азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия. В 4-х т.» (2014), підручника 

«Право зовнішніх зносин» (2012), навчальних посібників «Право внешних сношений» 

(2012) та «Основи дипломатичного протоколу та етикету» (анг. і укр. мовами, 2013), 

конспекту лекцій «Дипломатична та консульська служба» (2011) та ін. Член редколлегій  

9-и наукових журналів України та Азербайджану. 

Активну участь бере у громадській діяльності. Член ради азербайджанців України, 

голова ГО «Вчена рада Азербайджанців України» та ГО «Інститут народної дипломатії». 

Член національної спілки журналістів України, об’єднань журналістів Азербайджану, 

Міжнародної спілки журналістів, дійсний член Асоціації юристів України. 

Лауреат премії «Мости дружби Україна-Азербайджан» (2005). Нагороджений 

медаллю Президента Азербайджанської Республіки «Прогрес» (2016), Золотим 

орденом «Гордість Азербайджану» (2022), Почесною відзнакою Міністерства 

культури і туризму України «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» (2006), 

медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018» до 100-річчя НАН 

України (2018), почесними грамотами НАН України (2014), Київського міського 

голови (2011), Міністерства культури України (2012).  


