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прийнятих для опублікування у Науковому віснику ДДУВС 

 
(оновлено 23.03.2017) 

 
№ 
п/п П.І.Б. автора (співавторів) Науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи Назва статті 

№ та рік 
випуску 
збірника 

1. 

Антонюк Олена Володимирівна 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Особливості проведення слідчих (розшукових) 
дій для вилучення інформації з матеріальних 
відображень при розслідуванні хуліганства, 

вчиненого з використанням вогнепальної або 
холодної зброї 

№ 4 2016 

2. 
Ананьєва Євгенія Андріївна аспірант кафедри фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

До питання про спеціальні критерії класифікації 
податків та зборів, що входять до податкової 

системи України 
№ 4 2016 

3. 
Базір Станіслав Станіславович здобувач Національної академії внутрішніх справ Судді як спеціальні суб’єкти одержання 

неправомірної вигоди № 4 2016 

4. 
Береза Юрій Миколайович 

здобувач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Роль тактичної підготовки у професійній 
діяльності поліцейських підрозділів особливого 

призначення 
№ 4 2016 

5. 
Береза Юрій Миколайович 

здобувач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Поняття, сутність та зміст професійної підготовки 
працівників підрозділів поліції особливого 

призначення 
№ 1 2017 

6. 
Біліченко Валерій Віталійович 

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Проблеми реалізації учасниками 
антитерористичної операції їх правових гарантій  № 1 2017 

7. 
Богуславський Віктор 

Володимирович 

здобувач кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Конфіденційність персональних даних 
працівників сил правопорядку та декларування їх 

доходів: проблеми співвідношення 
№ 4 2016 

8. 
Ведмідський Олександр 

Володимирович 
кандидат юридичних наук, проректор Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ,  

Реформування державної пенітенціарної служби 
України в контексті міжнародних стандартів 

поводження із засудженими  
№ 1 2017 

9. Вишня Володимир Борисович 
 
 
 

Зеленіна Олена Володимирівна  

доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

слухач магістратури юридичного факультету 

Типові слідчі ситуації для розслідування 
розкрадань вантажів в умовах використання 

мережі контролю вантажоперевезень на залізниці 
№ 1 2017 



Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

10. 
Воропай Єлизавета Андріївна студентка 4-го курсу ННІ № 4 НАВС Деякі аспекти  кримінально-правового аналізу 

грабежів № 4 2016 

11. 

Гаркуша В’ячеслав Вікторович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Правові підстави та порядок огляду водіїв 
транспортних засобів на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або 
перебування під впливом лікарських препаратів, 

що знижують увагу та швидкість реакції 

№ 4 2016 

12. 
Гіденко Євген Сергійович 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Нормативно-правові засади застосування 
спеціальних засобів поліцейськими  № 4 2016 

13. 
Глуховеря Віталій Андрійович 

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, 
ректор Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Інтерактивні методи навчання при підготовці 
поліцейських нової формації № 4 2016 

14. 

Грибан Віталій Григорович 

доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШУ, 
заслужений працівник народної освіти України, професор 

кафедри фізичного виховання Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Охорона праці та соціальний захист  
поліцейських України № 1 2017 

15. 

Грибан Віталій Григорович 

доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШУ, 
заслужений працівник народної освіти України, професор 

кафедри фізичного виховання Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Про безпеку комп’ютеризації суспільства № 2 2017 

16. 
Грицай Ірина Олегівна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Поняття державної гендерної політики: 
теоретико-правовий аспект № 4 2016 

17. 
Гусєва Євгенія Ігорівна аспірант кафедри адміністративного та господарського права 

Запорізького національного університету 
Щодо участі  громадськості у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху № 4 2016 

18. 
Денисенко М.М. здобувач СК-1 ННІ КРД Національної академії СБ України Історичний розвиток системи нормативного 

регулювання негласних слідчих (розшукових) дій № 4 2016 

19. 

Д’яковський Геннадій Леонідович 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Способи вчинення організованою групою 
незаконного позбавлення волі та викрадення 

людини як елемент криміналістичної 
характеристики 

№ 4 2016 



20. 

Єфімов Володимир Веніамінович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Особливості оперативно-розшукового 
забезпечення доказування під час розслідування 

викрадань в АПК України 
№ 4 2016 

21. 
Запорожець Руслана Андріївна аспірант наукової лабораторії з проблем досудового 

розслідування  Національної академії внутрішніх справ 
Шахрайство у сфері іпотечного кредитування: 

поняття та види № 4 2016 

22. Золотоноша Олег Вікторович 
 
 
 
 

Рижков Едуард Володимирович 

кандидат юридичних наук, перший проректор 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 
 

кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри 
економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Інноваційний підхід до вдосконалення практичної 
складової навчального процесу у вузах МВС на 

прикладі ДДУВС 
№ 4 2016 

23. 
Золотухіна Лілія Олександрівна 

кандидат юридичних наук, доцент професор кафедри 
цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Вихідна допомога: правова природа, проблеми 
чинного та перспективного правового 

регулювання 
№ 1 2017 

24. 
Іванчишин Ігор Іванович 

здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Організаційно-тактичне забезпечення проведення 
огляду при розслідуванні злочинів, учинених 

злочинними угрупованнями 
№ 4 2016 

25. 

Ігнатюк Олег Володимирович кандидат юридичних наук, заступник голови Апеляційного 
суду Київської області 

Сутність та значення використання результатів 
проведення оперативно-розшукових заходів та 
негласних слідчих (розшукових) дій в процесі 

доказування 

№ 4 2016 

26. 
Ільков Василь Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загально-
правових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Сутнісна характеристика джерел права в 
адміністративному судочинстві № 1 2017 

27. 
Ільков Василь Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загально-
правових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Система джерел права в адміністративному 
судочинстві № 2 2017 

28. 
Каблуков Андрій Олександрович 

 
 

Мирошниченко Володимир 
Олексійович 

 
 

Страхова Оксана Петрівна 

кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри медичної та фармацевтичної інформатики 

Запорізького державного медичного університету 
 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

викладач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики 
Запорізького державного медичного університету 

Шляхи підвищення якості заочного навчання у 
ВНЗ МВС України № 1 2017 



29. 
Кагадій Микола Іванович 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,  
завідувач кафедри господарського права Київського 
національного університету технологій та дизайну 

Зміст конституцій країн близького зарубіжжя № 1 2017 

30. 

Каторкін Роман Анатолійович 
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Кримінально-правове забезпечення призову на 
строкову військову службу, військової служби за 
призовом осіб офіцерського складу в Україні у 

ХХ столітті  

№ 4 2016 

31. 

Кіцелюк Василь Мирославович здобувач наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування Національної академії внутрішніх справ  

Можливості та особливості призначення судових 
експертиз під час розслідування порушень 

встановлених законодавством вимог пожежної 
безпеки  

№ 4 2016 

32. 
Коваленко Андрій Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
цивільного права та процесу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Поняття кримінологічної політики держави в 
діяльності поліції в Україні № 4 2016 

33. 
Козаченко Олександр Іванович 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри ОРД Національної академії внутрішніх 

справ 

Нормативно-правовий аспект конфіденційного 
співробітництва № 4 2016 

34. 
Кузьменко В’ячеслав Віталійович  

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та політології Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Рефлексія онтології метафори у давньогрецькому 
епосі № 4 2016 

35. 
Куратченко Михайло Віталійович 

здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Особливості проведення допиту підозрюваного 
під час розслідування сутенерства та втягнення 

особи в заняття проституцією 
№ 4 2016 

36. 
Курінний Євген Володимирович 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету 

Адміністративно-правові потреби та процес 
становлення поліції України № 1 2017 

37. Курта Євген Олександрович 
 
 
 
 

Поливанюк Василь Дмитрович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватної 
охоронної діяльності Інституту управління та права 
Запорізького національного технічного університету 

 
кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач 

кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ  

Види приватних детективних послуг, що можуть 
надаватись в Україні: Перспективи правового 

регулювання з урахуванням міжнародного 
досвіду 

№ 4 2016 

38. 
Малихіна Влада Володимирівна  аспірант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Проблеми доступності правосуддя в 
адміністративному судочинстві у період 
реформування судової системи України 

№ 4 2016 

39. 
Медведєва Ірина Михайлівна ад’юнкт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права Національної академії внутрішніх справ  

Поняття та кримінально-правова характеристика 
ухилення від призову на строкову військову 

службу 
№ 4 2016 



40. 
Молчанов Дмитро Валентинович здобувач кафедри економіко-правових дисциплін 

Національної академії внутрішніх справ 

Зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері 
фінансового контролю та моніторингу з метою 

протидії тінізації економіки 
№ 4 2016 

41. 

Мороз Світлана Миколаївна  
ад’юнкт  кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Напрямки удосконалення законодавчого 
регулювання організації використання слідчим 

конфіденційного співробітництва з іншими 
особами 

№ 1 2017 

42. 
Несправа Микола Вікторович професор Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 
Насилие и зло: содержание и формы реализации в 

ХХ-ХХІ веках № 4 2016 

43. 
Нестерцова-Собакарь Олександра 

Володимирівна 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Спадковий договір як інститут спадкового права 
України № 1 2017 

44. 
Олійник Анатолій Юхимович 

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри 
господарського права Київського національного університету 

технологій та дизайну 

Конституційна свобода людини і громадянина на 
доступ до публічної інформації: порівняльний 

аналіз 
№ 4 2016 

45. 
Пайда Юрій Юрійович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

Теоретична концептуалізація прав людини і 
релігійної свободи № 1 2017 

46. 

Павлова Наталія Валеріївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри  
криміналістики, судової медицини та психіатрії 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Оцінка на предмет допустимості як доказів 
матеріалів фотозйомки, звуко- відеозапису події 

злочину  
№ 1 2017 

47. 
Підлісний Михайло Миколайович 

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
філософії та політології Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Досвід використання інноваційних методів у 
викладанні курсу загальної соціології у 

юридичному ВНЗ  
№ 4 2016 

48. 

Полтавський Едуард Миколайович старший викладач Національної академії Національної 
гвардії України 

Сутність службово-бойової діяльності органів та 
підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони 

правопорядку України під час реагування на 
кризові ситуації: нормативно-правовий аспект  

№ 4 2016 

49. 
Романов Валерій Петрович здобувач Науково-дослідного інституту публічного права 

Особливості адміністративної відповідальності за 
порушення законодавства у сфері обігу 

дорогоцінних металів та каміння 
№ 4 2016 

50. 
Ростовська Карина Валеріївна 

кандидат юридичних наук, доцент, докторант 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Поняття та зміст механізму протидії корупції в 
Україні № 4 2016 

51. 
Самотуга Андрій Валерійович  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Конституція України як суспільний договір: 
нотатки до наукової дискусії № 4 2016 



52. 
Сербін Микола Миколайович 

 
 
 

Юнацький Олександр 
Володимирович 

кандидат юридичних наук, доцент 
доцент кафедри кримінального процесу 

Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

доцент кафедри приватної охоронної діяльності 
Запорізького національного технічного університету 

Антикорупційна експертиза нормативно-
правових актів: характеристика та проблеми 

правового регулювання 
№ 1 2017 

53. 

Сердюк Ігор Анатолійович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
 

Відповідність приписів ст. 66 і ч. 1 ст. 68 
Конституції України теорії реалізації норм права: 

аргументи за і проти 
№ 1 2017 

54. 
Сердюк Лілія Миколаївна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Конституційний принцип індивідуалізації 
юридичної відповідальності особи в аспекті теорії 

конституційно-правової відповідальності 
№ 4 2016 

55. 
Сіротченков Дмитро Юрійович  

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Організаційно-тактичні особливості проведення 
огляду місця події при розслідування хуліганства, 

вчиненого з використання вогнепальної зброї 
№ 4 2016 

56. 
Сіроух Ірина Володимирівна 

здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Криміналістичний аналіз способів створення або 
утримання організованими групами місць 

розпусти і звідництва 
№ 4 2016 

57. Смєсова Вікторія Леонідівна 
 
 
 

Хаустова А 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

студентка Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Проблеми та перспективи розвитку IT-сфери в 
Україні: законодавчий та практичний аналіз № 4 2016 

58. 
Собакарь Андрій Олексійович 

 
 
 

Ковалів Мирослав Володимирович 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративно-правових дисциплін юридичного факультету 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

Критерії ефективності адміністративно-деліктних 
норм № 1 2017 

59. 
Талдикін Олександр Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
Понття та класифікація квазідержав № 1 2017 

60. 
Церковний Олександр Вікторович здобувач кафедри фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Територіальність  і  резидентство  при  визначенні  
бази  оподаткування  податку  на  додану  вартість № 4 2016 



61. 
Чаплинська Юлія Анатоліївна 

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ кандидат юридичних наук, доцент  

Щодо визначення поняття дисциплінарної 
відповідальності державних службовців  № 4 2016 

62. 
Чаплинська Юлія Анатоліївна 

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент  

Деякі особливості визначення законності та 
дисципліни в публічному адмініструванні  № 4 2016 

63. 
Чаплинська Юлія Анатоліївна 

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент  

Контроль щодо забезпечення законності та 
дисципліни в діяльності органів публічного 

адміністрування 
№ 1 2017 

64. 
Чуріков Дмитро Сергійович 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Формування поняття "дозвільна система" у 
законодавстві України № 4 2016 

65. 
Шевченко Сергій Іванович 

ад’юнкт кафедри адміністративного права, процесу та 
адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Особливості забезпечення публічного порядку 
поліцейськими підрозділами зарубіжних країн № 4 2016 

66. 
Шинкаренко Ігор Ростиславович 

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри ОРД 
та СТ Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Проблеми запровадження кримінального аналізу 
в діяльність підрозділів кримінальної поліції: 

теоретико-історичне підґрунтя 
№ 1 2017 

67. 
Шинкаренко Ірина Ігорівна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри ОРД та розкриття 
злочинів Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

Проблеми удосконалення правового регулювання 
організації спостереження за особою, місцем та 

річчю під час кримінального провадження 
№ 1 2017 

68. 
Юнін Олександр Сергійович доктор юридичних наук, доцент, директор ННІ 

післядипломної освіти та заочного  

Деякі теоретичні аспекти медіації як 
альтернативного способу вирішення цивільно-

правових спорів 
№ 4 2016 

69. 
Юніна Марина Петрівна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права 
та процесу Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Режим окремого проживання подружжя та його 
правові наслідки  № 4 2016 

 


