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Дорога Ірино Василівно, прийміть
наші найщиріші вітання з Днем наро-
дження, зі святом, яке є дорогим не
тільки для Вас, а й для всіх Ваших 
рідних, близьких, колег, учнів! Вас
люблять і поважають за велике серце
і працьовитість, життєву мудрість і
широку ерудицію, високу відповідаль-
ність і багатогранний талант дослід-
ника. Нехай Ваші життєдайні сили,
міцність духу, енергія, вміння боротися
й перемагати завжди знаходять уті-
лення в житті. Від щирого серця зичи-
мо Вам міцного здоров’я, статків у
домі, любові до життя, творчого за-
палу, щастя і подальших успіхів на
творчій ниві!

Про таких людей кажуть: «непе-
ресічна особистість». Маючи базову
технічну освіту, Ви повною мірою
змогли реалізуватись як у технологіч-
ній царині (працюючи в системі НАН
України), так і в правовій (здобувши
науковий ступінь доктора юридичних
наук, перебуваючи біля витоків форму-
вання нового правового утворення –
інформаційного права). Наше знайом-

ство відбулось уже за «юридичної»
сторони Вашого життя – під час спіль-
ної роботи у Харківському національ-
ному університеті внутрішніх справ.
Дуже вдячні Вам за високий фаховий
рівень, цілеспрямованість, наполегли-
вість, творчість, а водночас жіночу
чуйність і привітність.

Пригадуючи історію становлення
відомого фахівця – правознавця,
варто вказати, що Арістова І. В. із від-
знакою закінчила факультет обчислю-
вальної техніки Харківського інститу-
ту радіоелектроніки за спеціальністю
«Електронні обчислювальні маши-
ни». До 1994 року вона працювала в
Інституті проблем машинобудування
НАН України на посадах інженера,
молодшого наукового співробітника,
наукового співробітника. Закономір-
ним етапом її творчого розвитку став
захист у 1984 р. дисертації на здобуття
наукового ступеня «кандидат техніч-
них наук».

Від квітня 1994 р. Ірина Василів-
на пов’язує свою долю з правоохо-
ронними органами: вона розпочинає
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службу в органах внутрішніх справ,
яку закінчила 2007 р. у спеціальному
званні полковника міліції. Протягом
цього періоду вона працювала в Уні-
верситеті внутрішніх справ (згодом –
Харківському національному універ-
ситеті внутрішніх справ) на посадах
старшого викладача, доцента, про-
фесора. У 2002 р. Ірина Василівна
захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора юридич-
них наук зі спеціальності «Теорія
управління; адміністративне право і
процес; фінансове право». Її дисерта-
цію було присвячено дослідженню
організаційно-правових засад фор-
мування державної інформаційної по-
літики, державного управління націо-
нальною інформаційною сферою,
реалізації державної інформаційної
політики у правотворчій та правоза-
стосовній практиці органів внутріш-
ніх справ України.

У 1996 р. Арістовій І. В. було при-
своєно вчене звання доцента по кафе-
дрі прикладної математики, а 2006 р.–
вчене звання професора кафедри
адміністративної діяльності органів
внутрішніх справ.

За тривалий період плідної науко-
вої діяльності Арістовою І. В. було
опубліковано більше ніж 100 науко-
вих праць (із них – 5 монографій) з
проблематики теорії управління,
інформаційного права, адміністратив-
ного права і процесу. Ірина Василівна
активно клопочеться підготовкою та

атестацією науково-педагогічних кад-
рів: є членом спеціалізованих учених
рад, під її науковим керівництвом
успішно готуються дисертаційні до-
слідження за спеціальністю «адміні-
стративне право і процес; фінансове
право, інформаційне право».

Арістова І. В. була членом робо-
чих груп із реформування законо-
давства України у сфері суспільних
інформаційних відносин, з правового
забезпечення інформатизації органів
внутрішніх справ, брала активну
участь у підготовці пропозицій з 
удосконалення інформаційного зако-
нодавства. За досягнення в науково-
педагогічній діяльності її нагоро-
джено відзнакою МВС України 
«За розвиток науки, техніки та осві-
ти» ІІ ступеня (2004 р.), нагрудним
знаком «За відзнаку у службі» ІІ сту-
пеня (2003 р.), знаком Міністерства
освіти і науки України «Відмінник
освіти України» (2004 р).

Нині Ірина Василівна плідно пра-
цює в Сумському національному
аграрному університеті завідувачкою
кафедри адміністративного та інфор-
маційного права.Обґрунтовуючи інфор-
маційно-правовий напрям вітчизняної
правової науки, ювілярка активно
використовує надбання теорії та ме-
тодології права, оскільки вважає, що
лише за таких умов інформаційне
право буде справді життєздатним і
таким, що відповідає сучасним умо-
вам праводержавотворення.
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