
Рукописи статей,  
прийнятих для опублікування у Науковому віснику ДДУВС 

 
(оновлено 05.06.2018) 

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

№ та рік 
випуску 
збірника 

1. Волошина Юлія В’ячеславівна  
аспірант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ  

Теоретичний аналіз спеціально-кримінального 
запобігання погрозам застосування фізичного 

насильства 
№ 1 2018 

2. Гаркуша В’ячеслав Вікторович  

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

діяльності Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Особливості реформування інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності 

національної поліції 
№ 1 2018 

3. 
Голубош Володимир 

Валентинович 

здобувач наукового ступеня доктора філософії наукової 
лабораторії з проблем досудового розслідування Навчально-
наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх 

справ 

Форми об’єктивної сторони злочинів проти 
громадської безпеки, предметом яких є зброя, 

бойові припаси, вибухові речовини та вибухові 
пристрої 

№ 1 2018 

4. Демідова Владислава Вадимівна 
ад’юнкт кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ  

Криміналістична характеристика жорстокого 
поводження з тваринами: поняття та сутність  

№ 1 2018 

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

судової медицини та психіатрії Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Особливості проведення слідчих (розшукових) 
дій на початковому етапі розслідування 

незаконного заволодіння військовослужбовцем 
зброєю, бойовими припасами та вибуховими 

речовинами 

№ 1 2018 

6. 
Журавель Олександр 

Анатолійович 

аспірант кафедри адміністративного права, процесу та 
адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Принципи реалізації права громадян на 
самозахист 

№ 1 2018 

7. Кирюха Д.Є. 
здобувач кафедри досудового розслідування Національної 

академії внутрішніх справ 

Сутність та система криміналістичної 
характеристики злочинів, пов’язаних зі 

створенням або утриманням місць розпусти і 
звідництвом  

№ 1 2018 

8. Коптєв Андрій Миколаййович 
ад’юнкт кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Напрями діяльності сервісних центрів МВС 
України та класифікація адміністративних послуг, 
що ними надаються в сфері безпеки дорожнього 

руху 

№ 1 2018 



9. Костенко Оксана Миколаївна 
викладач кафедри загальноправових дисциплін та 
адміністрування Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Проблемні питання здійснення моніторингу 
публічних закупівель Державною аудиторською 

службою України 
№ 1 2018 

10. Коцюба Сергій Анатолійович 
здобувач кафедри криміналістки, судової медицини та 

психіатрії Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ  

Криміналістична характеристика слідової 
картини у справах про незаконне заволодіння 
військовослужбовцем вогнепальною зброєю 

№ 1 2018 

11. Кравченко Ірина Сергіївна 

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

діяльності Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Актуальні питання комплектування підрозділів 
Національної поліції України 

№ 1 2018 

12. Кузьменко Анатолій Сергійович 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Особливості проведення слідчих (розшукових) 
дій для вилучення інформації з особистісних 

джерел при розслідуванні квартирних крадіжок, 
учинених раніше засудженими особами 

№ 1 2018 

13. Кулянда Мирослава Іванівна суддя Апеляційного суду Чернівецької області 
Напрями вдосконалення апеляційного 

провадження в Україні 
№ 1 2018 

14. Марчук Микола Іванович 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
конституційного і міжнародного права Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

Особливості еволюції правового статусу 
прокуратури в Республіці Польща 

№ 1 2018 

15. Мрочко Роман Миколайович 
здобувач кафедри криміналістки, судової медицини та 

психіатрії Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ  

Проблемні питання взаємодії слідчих і 
оперативних підрозділів у кримінальних 

провадженнях про сутенерство, учиненого 
організованою групою 

№ 1 2018 

16. Нєдов Роман Сергійович 
аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Особливості використання негласних 
позаштатних працівників національної поліції під 
час виявлення злочинів, пов’язаних з порушенням 
прав інтелектуальної власності з використанням 

мережі Інтернет 

№ 1 2018 

17. Пайда Юрій Юрійович 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 

дисциплін Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Юридичні гарантії як елемент механізму захисту 
прав людини 

№ 1 2018 

18. Орлова Олена Олександрівна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Визначення складових доктрини «мінімального 
рівня жорстокості» як критерію виокремлення 

катування від нелюдського або такого, що 
принижує гідність поводження чи покарання 

№ 1 2018 

19. Підлісний Михайло Миколайович 
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та політології Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Проблема розуміння високих цінностей у 
філософії права 

№ 1 2018 



20. Плетенець Віктор Миколайович  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Особливості використання невербальної 
інформації у подоланні протидії досудовому 

розслідуванню 
№ 1 2018 

21. Поцілуйко Віталій Михайлович аспірант Запорізького національного університету 
Підстави та порядок застосування кримінально-

процесуального та адміністративного затримання 
особи 

№ 1 2018 

22. Птушкін Дмитро Анатолійович 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Криміналістична характеристика особи, яка 
вчиняє шахрайства щодо об’єктів нерухомого 

майна громадян 
№ 1 2018 

23. Сердюк Ігор Анатолійович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Реалізація норм права: питання термінологічної 
визначеності та змістовної наповненості 

№ 1 2018 

24. Сердюк Ігор Анатолійович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Плюралізм підходів до визначення кількісного 
аспекту стадій правозастосовного процесу 

№ 2 2018 

25. Соколов Олексій Михайлович суддя Печерського районного суду, м. Києва 
Правове регулювання процесу внутрішнього 

переміщення осіб в Україні: історичний аспект 
№ 1 2018 

26. 

Соловйова Ольга Миколаївна 
 
 
 

Ганжело Вікторія Олексіївна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
 

студентка 2-го курсу Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

Адміністративно-правове забезпечення реалізації 
права на зброю в Україні: проблеми та 

перспективи  
№ 1 2018 

27. Талдикін Олександр Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальноправових дисциплін та адміністрування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Форма держави відповідно до Пактів і 
конституції прав і вольностей Запорозького 

війська  
№ 1 2018 

28. Турчанікова Г.О. 
Ад’юнкт кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
став 

Нормативно-правове регулювання форм 
службово-бойової діяльності підрозділів 

Національної поліції України: постановка 
проблеми 

№ 1 2018 

29. Федченко Володимир Михайлович 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Теоретико-прикладні аспекти застосування 
тимчасового доступу до речей і документів  № 1 2018 

30. 
Фоменко Андрій Євгенович 

 
 

кандидат юридичних наук, ректор Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ  

 

Удосконалення управління каналами відеопотоків 
в системі диспетчер – патрульний поліцейський 

№ 1 2018 



Вишня Володимир Борисович доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

31. Цибенко Олександр Сергійович 
здобувач кафедри криміналістки, судової медицини та 

психіатрії Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Особливості допиту підозрюваного при 
розслідуванні незаконного заволодіння 

автомобілем, учиненого із подоланням систем 
захисту 

№ 1 2018 

32. Чіпець Олександр Іванович 
аспірант кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ  

Використання можливостей оперативних 
підрозділів під час слідчого огляду при 
розслідуванні незаконного переміщення 

вогнепальної зброї 

№ 1 2018 

33. Шаблистий Володимир Вікторович 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

кримінального права та кримінології Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Конфіскація та спеціальна конфіскація як 
можливий наслідок вчинення корупційного 

правопорушення 
№ 1 2018 

34. Швець Дмитро Володимирович 
кандидат педагогічних наук, перший проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

Взаємозв’язок правосвідомості і моралі в 
діяльності працівників поліції України як чинник 

протидії професійній деформації 
№ 1 2018 

35. Шинкаренко Ігор Ростиславович 

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

справ 

Етапи формування моделей оперативно-
розшукової діяльності сил правопорядку та 

спецслужб на теренах України 
№ 1 2018 
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№ 
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№ та рік 
випуску 
збірника 

36. 
Андрієвська Л. 

Поліщук М. 
Поклонська О. 

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ДДУВС 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ДДУВС 

студентка магістратури ДДУВС 

Сучасні проблеми відповідальності за шкоду в 
трудовому праві 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

37. Долгорученко К. Викладач кафедри теорії та історії держави і права ДДУВС 
Сутність аналітичної розвідки як виду 

діяльності спецвідділу «Вінета» міністерства 
просвіти і пропаганди Райху 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

38. 

Дуйловський О. 
 

Шалгунова С. 
 

Шевченко Т. 

начальник юридичного відділу Південного оперативно-
територіального об’єднання Національної гвардії України 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін ДДУВС 

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін ДДУВС 

Кримінально-правові аспекти виконання 
військовослужбовцями обов’язків  

Спецвипуск 
№ 1 2018 

39. Івченко О. викладач кафедри фізичного виховання ДДУВС 
Сучасний стан контролю технічної підготовки 

баскетболістів на етапі початкової базової 
підготовки  

Спецвипуск 
№ 1 2018 

40. Івченко О. викладач кафедри фізичного виховання ДДУВС 
Алгоритм комплексного контролю 

баскетболістів на етапі початкової базової 
підготовки 

Спецвипуск 
№ 1 2019 

41. Ільков В. 
доктор юридичних наук, доцент, суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду 
Юридична практика як джерело права в 

адміністративному процесі 
Спецвипуск 

№ 1 2018 

42. Ісмайлов К.  
кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення Одеського державного 
університету внутрішніх справ 

Стан розуміння концепції інформаційного 
суспільства в юриспруденції  

Спецвипуск 
№ 1 2018 

43. 

Рамос Г. 
 
 

Кононець В. 

начальник відділу поліції, округ Кастилья, Іспанія 
 

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

діяльності ДДУВС 

Застосування поліцією технічних засобів 
фіксації правопорушень та використання 

доказової інформації в суді: порівняльний аналіз 
України та Іспанії 

Спецвипуск 
№ 1 2018 



44. Коцюба С. 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії ДДУВС 

Тактика допиту підозрюваного у справах про 
незаконне заволодіння військовослужбовцем 

вогнепальною зброєю 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

45. Кузьменко А. 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії ДДУВС 

Деякі аспекти розслідування квартирних 
крадіжок, учинених раніше засудженими 

особами 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

46. Кулянда М. суддя Апеляційного суду Чернівецької області 
Сучасний стан та особливості становлення й 

розвитку апеляційного провадження в Україні 
Спецвипуск 

№ 1 2018 

47. 
Лускатова Т. 

 
Лускатов О. 

кандидат юридичних наук 
 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін ДДУВС 

Слідова картина умисних тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

48. Мрочко Р. 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії ДДУВС 

Криміналістична характеристика способів 
сутенерства, учинюваних організованими 

групами 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

49. 
Наливайко Л. 

 
Олійник В. 

доктор юридичних наук,професор, заслужений юрист 
України, проректор ДДУВС 

 
кандидат юридичних наук, суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду 

Зарубіжний досвід взаємодії органів судової 
влади та інститутів громадянського суспільства: 

проблеми теорії та практики 

 
Спецвипуск 

№ 1 2018 

50. 
Наливайко Л. 

 
Чепік-Трегубенко О. 

доктор юридичних наук,професор, заслужений юрист 
України, проректор ДДУВС 

 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загально 

правових дисциплін та адміністрування ДДУВС 

Забезпечення виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб на місцевих  виборах: 

проблеми теорії та практики 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

51. Птушкін Д. 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії ДДУВС 

Особа злочинця як об’єкт криміналістичного 
дослідження (за матеріалами кримінальних 

проваджень про шахрайства у сфері нерухомого 
майна громадян) 

 

52. 

Рижков Е. 
 
 

Артюшенко А. 

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

 
науковий співробітник відділу організації наукової роботи 

ДДУВС 

Соціальні мережі як об’єкт інтересу 
правоохоронних органів 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

53. Рижкова С. 
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права 

ДДУВС 

Реалізація прав громадян в охороні 
громадського порядку як громадських 

помічників 

Спецвипуск 
№ 1 2018 



54. Самбор М. 
кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу 

Прилуцького відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Чернігівській області 

Адміністративний розсуд у адміністративно-
деліктному праві 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

55. Самотуга А. 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін та адміністрування ДДУВС 
Суспільний договір та проблеми його правового 

втілення в України  
Спецвипуск 

№ 1 2018 

56. Скиба Е.  
доктор філософських наук, професор кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДДУВС 
Концепт правосвідомості у філософії права 

Б. Кістяковского 
Спецвипуск 

№ 1 2018 

57. 

Фоменко А. 
 
 

Вишня В. 

кандидат юридичних наук, ректор ДДУВС 
 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
економічної та інформаційної безпеки ДДУВС 

Використання технічних засобів вагового 
контролю для попередження та розкриття 

злочинів у сфері автоперевезень 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

58. Цибенко О. 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії ДДУВС 
Способи незаконного заволодіння транспортним 

засобом 
Спецвипуск 

№ 1 2018 

59. Чаплинська Ю. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін ДДУВС 
Криміналістичне забезпечення допиту двох 

раніше допитаних осіб 
Спецвипуск 

№ 1 2018 

60. Чаплинський К. 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії ДДУВС 
Проблемні питання освідування підозрюваних 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

61. Чіпець О. 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії ДДУВС 

Оперативно-розшукова характеристика особи 
злочинця, яка здійснює незаконне переміщення 

вогнепальної зброї 

Спецвипуск 
№ 1 2018 

62. Юніна М. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права 

та процесу ДДУВС 

Роль особистого закону та національності у 
визначенні правоздатності юридичних осіб у 

міжнародному приватному праві  

Спецвипуск 
№ 1 2018 

 


