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

№ та рік 
випуску 
збірника 

1. Агапова Марія Олексіївна ад’юнкт докторантури та аспірантури Національної академії 
внутрішніх справ 

Національна поліція України як суб’єкт 
адміністративно-правового забезпечення 

публічного порядку 
№ 3 2017 

2. Александрова Анастасія Юріївна 
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Досвід країн пострадянського простору у сфері 
кримінально-правого забезпечення призову та 

мобілізації 
№ 3 2017 

3. Андрусенко Сергій 
Володимирович 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
оперативно-розшукової діяльності Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

Морально-етичні аспекти конфіденційного 
співробітництва № 3 2017 

4. 

Безуглий Л.А., 
 
 

Васильків Ф.Ф. 

кандидат юридичних наук, декан факультету № 1  
навчально-наукового інституту № 4  

Національної академії внутрішніх справ 
 

кандидат юридичних наук 
 

Запобігання злочинам Національною поліцією 
України в умовах проведення антитерористичної 

операції 
№ 3 2017 

5. 

Березняк Василь Сергійович 
 
 
 
 
 

Людвік Валентин Дмитрович 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу організації наукової 

роботи Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
права та кримінології Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Злочини міжнародного характеру, що 
передбачають екстрадицію особи, яка 
переховується від слідства та суду 

№ 3 2017 

6. Голоборотько Денис Євгенійович аспірант кафедри теорії, історії держави і права та 
міжнародного права Класичного приватного університету 

Етапи становлення та розвитку інституту 
тюремних священнослужителів (капеланів) № 3 2017 

7. 

Грибан Віталій Григорович 
 
 
 
 

Клименко Олександра Борисівна 

доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник 
народної освіти України, професор кафедри фізичного 
виховання Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 
 

студентка магістратури юридичного факультету 

Аналіз травматизму на підприємствах 
Дніпропетровщини в сучасних умовах № 3 2017 



Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

8. Грищенко Наталія Михайлівна 
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Окремі об’єктивні ознаки протиправного 
заволодіння майном підприємства, установи, 

організації 
№ 3 2017 

9. Єрменчук Олександр Петрович кандидат юридичних наук (Служба безпеки України) 

Нормативно-правове регулювання діяльності у 
сфері захисту національної критичної 
інфраструктури: аналіз та узагальнення 

нормотворчої практики США 

№ 3 2017 

10. Єфімов Микола Миколайович 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Організаційно-підготовчі заходи до проведення 
обшуку при розслідуванні злочинів проти 

моральності 
№ 3 2017 

11. Захарко Андрій Володимирович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Проникнення слідчого органів національної 
поліції до транспортного засобу особи № 3 2017 

12. 

Комісаров Олександр 
Геннадійович 

 
 

Хитра Олександра Леонтіївна 

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

державного університету внутрішніх справ 
 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-
правових дисциплін Львівського державного університету 

внутрішніх справ 

Концептуальні підходи до використання категорії 
«кризові ситуації, що загрожують національній 

безпеці України» 
№ 3 2017 

13. Кузьменко Вячеслав Віталійович  
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та політології Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
Онтология духовности в эпосе Гомера № 3 2017 

14. Орлова Олена Олександрівна  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Катування, нелюдське та таке поводження чи 
покарання, що принижує людську гідність: 

розмежування понять 
№ 3 2017 

15. 

Пайда Юрій Юрійович 
 
 
 

Куруц Наталія Володимирівна 

докторант, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 

курсант 2 курсу факультету № 2 (слідство) Львівського 
державного університету внутрішніх справ 

Релігійна свобода: проблема суміжних 
термінологічних конструктів № 3 2017 

16. Плетенець Віктор Миколайович  

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

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Криміналістичне забезпечення подолання 
протидії кримінальному судочинству: постановка 

проблеми 
№ 3 2017 



17. Поптанич Юрій Михайлович аспірант Національної академії внутрішніх справ 
Загальнотеоретичні аспекти, нормативне 

регулювання  та основні види правопорушень у 
фінансовій сфері та галузях економіки 

№ 3 2017 

18. Сердюк Ігор Анатолійович  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Вживання термінів «правотворчість» і 
«нормотворчість» у сучасній правничій науці № 3 2017 

19. Хорольська Юлія Сергіївна  
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Схиляння неповнолітніх до вживання 
одурманюючих засобів як злочин та фонове 

явище 
№ 3 2017 

20. Чаусов Дмитро Юрійович 
ад’юнкт кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Способи вчинення незаконного позбавлення волі 
та викрадення людини як елемент 
криміналістичної характеристики 

№ 3 2017 

21. Чорна Оксана Василівна 
аспірант кафедри кримінального права та кримінології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Об’єкт злочинів, пов’язаних із невиконанням 
рішень суду у кримінальному провадженні № 3 2017 

22. Щокін Ростислав Георгійович кандидат юридичних наук, доцент (м. Київ)  Поняття державної політики в галузі освіти № 3 2017 

23. Юнін Олександр Сергійович  
Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільного права та процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Цивільно-правові аспекти сурогатного 
материнства № 3 2017 

 


