
Рукописи статей,  
прийнятих для опублікування у Науковому віснику ДДУВС 

 
(оновлено 18.08.2017) 

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

№ та рік 
випуску 
збірника 

1. 
Александрова Анастасія Юріївна  

ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Суб’єкт складу ухилення від призову за 
мобілізацією № 1 2017 

2. 
Александрова Анастасія Юріївна  

ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Окремі результати дослідження форм реалізації 
кримінальної відповідальності за ухилення від 

призову за мобілізацією 
№ 2 2017 

3. 
Бадида Андріанна Юріївна викладач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ 

"Ужгородський національний університет"  Модерна соціальна держава: поняття, обсяг, цілі № 2 2017 

4. 
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 

5. 

Бизова Анна Миколаївна 
провідний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної 
служби Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області  

Нормативно-правові засади функціонування 
органів військової юстиції України: постановка 
наукового завдання у сфері службово-бойової 

діяльності 

№ 2 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. 
Боровинський Сергій Борисович доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Питання кваліфікації недбалого зберігання 
вогнепальної зброї або бойових припасів № 1 2017 

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 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

Типові слідчі ситуації для розслідування 
розкрадань вантажів в умовах використання 

мережі контролю вантажоперевезень на залізниці 
№ 1 2017 



справ 

10. 
Вишня Володимир Борисович 

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

державного університету внутрішніх справ 

Удосконалення системи управління нарядами 
мобільної патрульної служби Національної 

поліції України 
№ 1 2017 

11. 
Вінцук Вікторія Володимирівна,  

 
 

Стрельнік Тетяна Юріївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри ОРД 
факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
 

курсант факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Прокурорський нагляд у оперативно-розшуковій 
діяльності: проблема доцільності № 1 2017 

12. 

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 

13. 

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 

14. 
Долгорученко Катерина Олегівна 

викладач кафедри теорії  та історії держави і права 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Вплив нацистської пропаганди на 
правосвідомість українців в умовах окупації № 2 2017 

15. 
Єфімов Микола Миколайович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, 
судової медицини та психіатрії Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Підготовчий етап слідчого експерименту при 
розслідуванні злочинів проти моральності № 2 2017 

16. 

Жбанчик Андрій Васильович 

кандидат юридичних наук, декан факультету підготовки 
фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Актуальні питання взаємодії Національної гвардії 
України та Національної поліції України № 2 2017 

17. 
Журавель Олександр 

Анатолійович 

аспірант кафедри адміністративного права, процесу та 
адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Право громадян на самозахист як основна 
гарантія їх безпеки  № 2 2017 

18. 
Завгородня Юлія Степанівна 

 
 
 

Лонська Євгенія Василівна 

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

університету внутрішніх справ 
 

курсант факультету підготовки фахівців для органів 
досудового розслідування Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх 
осіб № 1 2017 



19. 
Золотоноша Олег Вікторович кандидат юридичних наук, начальник ГУНП в Запорізькій 

області 

Форми взаємодії місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування щодо 

соціально-економічного розвитку регіону 
№ 1 2017 

20. 
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 

21. 
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 

22. 
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 

23. 
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 

24. 
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 

25. 
Кобко Євген Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного права та процесу Національної академії 

внутрішніх справ 

Особливості кадрового менеджменту в поліції 
зарубіжних країн № 1 2017 

26. Кокарєв Іван Васильович  
 
 
 

Косиченко Олександр 
Олександрович 

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

державного університету внутрішніх справ 
 

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

університету внутрішніх справ 

Нормативно-правове забезпечення захисту 
інформації на  підприємстві № 2 2017 

27. 
Комісаров Олександр 

Геннадійович 

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

державного університету внутрішніх справ 

Предмет тактико-спеціальної підготовки 
поліцейських, її зміст і завдання в сучасних 

умовах 
№ 2 2017 



28. 

Купрій Віталій Миколайович народний депутат України, аспірант Інституту законодавства 
Верховної Ради України  

Поняття, що відображає процес прийняття 
конституції та внесення до неї змін: питання 
термінологічної визначеності та змістовної 

наповненості 

№ 1 2017 

29. 
Куратченко Михайло Віталійович 

здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Особливості взаємодії слідчих та оперативних 
підрозділів при розслідуванні сутенерства та 
втягнення особи в заняття проституцією 

№ 2 2017 

30. 
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 

31. 
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 

Реалізація принципу взаємодії суб’єктів 
приватної детективної (розшукової) діяльності з 
правоохоронними органами, органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами в Україні 

№ 2 2017 

32. Кучук Андрій Миколайович 
 
 
 

Замковий Євген Миколайович 

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

університету внутрішніх справ 
 

слухач магістратури Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Юридична техніка як засіб ефективності правових 
актів № 1 2017 

33. 
Лазарева Дар’я Володимирівна 

 
 

Cолдатенко Олена Анатоліївна 

ад’юнкт кафедри кримінального процесу Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Процесуальна характеристика етапів проведення 
затримання уповноваженою службовою особою № 1 2017 

34. 
Лазарева Дар’я Володимирівна ад’юнкт кафедри кримінального процесу Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Процесуальні підстави затримання 
уповноваженою службовою особою: законодавча 

інтерпретація і проблеми застосування 
№ 2 2017 

35. 
Лошицький Михайло Васильович 

 
 
 

Юнін Олександр Сергійович 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного права та процесу Національної академії 

внутрішніх справ 
 

доктор юридичних наук, доцент, директор ННІ заочного 
навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Теоретико-правові засади надання послуг 
працівниками поліції № 1 2017 



36. 
Малихіна Влада Володимирівна ад’юнкт Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 
Особливості адміністративно-процесуальної 

юрисдикції № 1 2017 

37. 
Медведєва Ірина Миколаївна ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ 

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

службу 
№ 1 2017 

38. 

Мислива Оксана Олегівна 
 
 

Москалець Андрій Петрович 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Новітні підходи до стрілецької підготовки у ВНЗ 
із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських 

№ 1 2017 

39. 

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 

40. 
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 

41. 
Олійник Володимир Миколайович аспірант Класичного приватного університету Громадський контроль за діяльністю органів 

судової влади: підходи до визначення поняття  № 1 2017 

42. 
Орлова Олена Олександрівна 

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

університету внутрішніх справ 

Гендерні аспекти у формуванні іміджу 
поліцейського в Україні № 2 2017 

43. 

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 

44. 
Пайда Юрій Юрійович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 
дисциплін Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

Теоретична концептуалізація прав людини і 
релігійної свободи № 1 2017 

45. Пиріг Ігор Володимирович 
 
 
 

Андрієвська Людмила 
Олександрівна 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
кримінального права та кримінології Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Тактичні прийоми огляду місця дорожньо-
транспортної події № 1 2017 



46. 
Покайчук Віталій Ярославович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри тактико-
спеціальної підготовки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  
Сили охорони правопорядку як система № 2 2017 

47. 
Поліщук Алла Олександрівна ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ 

Окремі аспекти щодо визначення 
адміністративного примусу в діяльності 

Національної поліції 
№ 1 2017 

48. 

Прокудін Олександр Сергійович 
ад’юнкт кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Нормативно-правове забезпечення підготовки 
особового складу сил охорони правопорядку до 
виконання службово-бойових завдань (базовий 

рівень) 

№ 2 2017 

49. 
Рекотов Петро Валентинович кандидат юридичних наук, доцент кафедри Українознавства 

Запорізької державної інженерної академії 
Роль релігійного чинника у здійсненні 

окупаційного режиму в УКРАЇНі (1941-1944 рр.) № 2 2017 

50. 
Романов Валерій Петрович здобувач Науково-дослідного інституту публічного права 

Зарубіжний досвід правового забезпечення обігу 
дорогоцінних металів і каміння: перспективи 

запозичення для України 
№ 1 2017 

51. 
Романов Валерій Петрович здобувач Науково-дослідного інституту публічного права 

Інституціональний аспект адміністративно-
правового забезпечення обігу дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння 
№ 2 2017 

52. Савєльєва Марина Олександрівна 
 
 
 

Бондаренко Кристина 
Станіславівна 

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

університету внутрішніх справ 
 

студентка юридичного факультету  Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Деякі аспекти поняття зобов’язання у цивільному 
праві № 1 2017 

53. 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 

54. 
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 

55. 

Сіроух Ірина Володимирівна 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Організація і тактика проведення допиту при 
розслідуванні створення або утримання місць 

розпусти і звідництва, учинених організованими 
групами 

№ 2 2017 



56. 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 

57. 
Талдикін Олександр Васильович 

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

університету внутрішніх справ 
Понття та класифікація квазідержав № 1 2017 

58. 
Тищенкова Ірина Олександрівна 

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

університету внутрішніх справ 

Окремі особливості адміністративних процедур  
надання електронних послуг в  Україні № 1 2017 

59. 
Ткаченко Андрій Володимирович 

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Окремі питання об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст. 392 кримінального кодексу 

України 
№ 2 2017 

60. 
ФілянінаЛюдмила Анатоліївна 

 
 
 

Гринь Карина Русланівна 

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

університету внутрішніх справ 
 

курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної поліції Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Криміналізація злочинів у сфері торгівлі людьми : 
міжнародно-правовий аспект № 2 2017 

61. 
Христов Олександр Леонідович 

 
 
 

Драндабула Карина Іванівна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, 
судової медицини та психіатрії Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

слухач магістратури факультету підготовки фахівців для 
органів досудового розслідування Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Організаційно-правові особливості розслідування 
злочинів, вчинених неповнолітніми, що 

займаються бродяжництвом 
№ 2 2017 

62. 
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 

63. 
Чаусов Дмитро Юрійович 

ад’юнкт кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Організація і тактика проведення огляду при 
розслідуванні незаконного позбавлення волі та 

викрадення людини 
№ 2 2017 

64. 
Чуприна Анастасія Олегівна 

аспірант кафедри адміністративного та кримінального права 
юридичного факультету Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара 

Особа злочинця у системі емпіричного 
дослідження запобігання шахрайства з 

нерухомістю у житловій сфері 
№ 2 2017 



65. Чуріков Дмитро Сергійович  
 
 
 

Денисенко Євгенія Миколаївна 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ  
курсант факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Міжнародний досвід правового регулювання 
обігу зброї (на прикладі США) № 2 2017 

66. 
Шевченко Сергій Іванович 

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

університету внутрішніх справ 

Місце комплексного явища «забезпечення 
публічного порядку» в поліцейській діяльності № 2 2017 

67. 
Шевченко Таїсія Віталіївна  

старший викладач кафедри кримінального права та 
кримінології Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

До питання про сутність кримінологічної 
характеристики злочинів та запобігання їм № 2 2017 

68. 
Шеремет Олег Семенович кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

кримінального права Класичного приватного університету  

Регіональний рівень запобігання злочинності 
органами місцевого самоврядування : проблеми 

дослідження 
№ 1 2017 

69. 
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 

70. 
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 

 


