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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. 
Бідняк Ганна Сергіївна 

старший викладач кафедри криміналістики, судової 
медицини та психіатрії  Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Використання судових експертиз під час 
розслідування шахрайств № 2 2016 

2. 
Бойко В.П. голова Цюрупинського районного суду Херсонської області 

Роль і місце державної судової адміністрації 
України у забезпеченні діяльності місцевих судів: 

адміністративно-правові аспекти 
№ 4 2016 

3. 
Бурдін М.Ю. 

завідувач кафедри теорії та історії держави і права 
Харківського національного університету внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Земельна власність як правова основа земельних 
відносин в історії української хліборобської 

цивілізації  
№ 4 2016 

4. 
Бурлака О.С. доцент кафедри цивільного права і процесу Національної 

академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
Особливості призначення і виплати допомоги при 

народженні дитини  № 4 2016 

5. 

Валєєв Руслан Гельманович 
Доцент кафедри цивільного права та процесу, 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

Процедура атестування поліцейських 
національної поліції України за матеріалами 
судових спорів щодо звільнення з публічної 

служби 

№ 3 2016 

6. 
Дараган Валерій Валерійович доцент кафедри ОРД та СТ Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Використання спеціальних знань у процесі 
виявлення та розслідування злочинів у сфері 

державних закупівель 
№ 2 2016 

7. 
Діденко С.В. докторат інституту права та суспільних відносин 

Університету «Україна», кандидат юридичних наук, доцент  
Зміст адміністративно-правового забезпечення 

обігу та застосування зброї в Україні  № 4 2016 

8. 

Долгополова  Марина Михайлівна 
доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук 

Шляхи вдосконалення окремих питань 
застосування працівниками Національної поліції 

вогнепальної зброї при виконанні службових 
обов’язків  

№ 3 2106 

9. 
Єфімов Володимир Веніамінович 

доцент кафедри ОРД та СТ Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

Сучасні основи забезпечення державної таємниці 
в оперативно-розшуковій діяльності № 2 2016 



10. Жбанчик Андрій Васильович,  
 

Біліченко Валерій Віталійович,  
 

Чуріков Дмитро Сергійович, 
Гіденко Євген Сергійович, 

Сіротченков Дмитро Юрійович 

старший викладач, кандидат юридичних наук 
 

старший викладач 
 

викладачі кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Правова основа діяльності  поліції у сфері обігу 
спеціальних засобів самооборони в Україні: 

особливості та шляхи удосконалення 
№ 3 2016 

11. 
Захарко Андрій Володимирович 

доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Підстави проведення слідчим органів 
національної поліції огляду транспортного 

засобу, що перебуває у володінні особи 
№ 2 2016 

12. 

Карабін Т.О. 

доцент кафедри адміністративного, фінансового та 
інформаційного права юридичного факультету 

Ужгородського національного університету, кандидат 
юридичних наук, доцент  

Удосконалення організаційних форм публічної 
адміністрації на місцевому рівні в Україні в 

контексті здійснення адміністративної реформи  
№ 4 2016 

13. 
Кацуба Роман Миколайович декан факультету № 2 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
Взаємодія поліції з населенням: нове розуміння та 

пошук ефективних програм № 2 2016 

14. 
Кисельов Андрій Олександрович 

старший викладач кафедри ОРД та СТ Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

Правова основа конфіденційного співробітництва 
осіб з підрозділами національної поліції України 

для протидії незаконному видобуванню бурштину  
№ 2 2016 

15. 

Кобєлєв О.І. 
перший заступник начальника Державної податкової 
інспекції Печерського району Головного управління 

Державної фіскальної служби України в м. Києві 

Особливості проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади державної служби в умовах 
реформування державної фіскальної служби 

України  

№ 4 2016 

16. 
Кононець Віта Петрівна 

ст. викладач кафедри адміністративного права,  процесу та 
адміністративної діяльності ДДУВС, кандидат юридичних 

наук 

Актуальні питання законних підстав та порядку 
зупинення транспортних засобів в діяльності 

працівників національної поліції 
№ 2 2016 

17. 
Куценко В.Д. начальник територіального управління ДСА України в 

Одеській області 
Завдання та функції державної судової 

адміністрації: адміністративно-правові аспекти № 4 2016 

18. 
Лемеш Дмитро Леонідович 

аспірант кафедри конституційного, адміністративного права 
та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та 

суспільних відносин Університету «Україна» 

Поняття та особливості правового статусу 
працівника поліції України  № 4 2016 

19. 

Лень Валентин Валентинович 
професор кафедри кримінального права та кримінології 
ДВНЗ «Національний гірничий університет», кандидат 

юридичних наук, доцент 

Позбавлення  окремих  колишніх   
високопосадовців,  народних  депутатів  

державних  нагород  України: дискусійні  питання 
щодо зміни  законодавства 

№ 2 2016 

20. 
Ліфінцев О.В. аспірант денного відділення аспірантури Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  Види контролю у сфері охорони здоров’я № 4 2016 



21. 
Лошицький Михайло Васильович  доктор юридичних наук, професор 

Зміст та напрями поліцейської діяльності в 
умовах реформування правоохоронної системи 

України 
№ 4 2016 

22. 

Лускатова Тетяна Олександрівна 
старший викладач кафедри цивільного права та процесу 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук 

Програми дій, спрямовані на вирішення типових 
слідчих ситуацій при розслідуванні умисних 
тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили 

смерть потерпілого 

№ 3 2016 

23. 
Мандичев Денис Володимирович здобувач Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

Поняття та значення адміністративно-правового 
регулювання діяльності господарських судів 

України  
№ 4 2016 

24. 

Мурашин Олександр Геннадійович 

завідувач кафедри теорії права та міжнародної інформації 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, член-кореспондент Національної академії 

правових наук України 

Механізм правового регулювання та 
людиноцентриська концепція  № 4 2016 

25. 
Мхиторян А.М. прокурор відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Правове забезпечення соціального захисту дітей-

інвалідів в Україні в сучасних умовах  № 4 2016 

26. Орлова Олена Олександрівна 
 
 

Зубачов Є.В. 

кандидат юридичних наук, доцент, доц. каф. ТІДП ДДУВС 
 

слухач магістратури  
(Дніпропетровський державний  
університет внутрішніх справ) 

Удосконалення інституту тлумачення норм права 
в Україні № 2 2016 

27. 
Падалка Олександр Анатолійович здобувач Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

Вдосконалення гарантій реалізації 
адміністративно-правового статусу національною 

поліцією України  
№ 4 2016 

28. 
Пазюк Наталія Вікторівна  

викладач кафедри цивільного права та процесу  
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Особливості управління багатоквартирними 
будинками  за законодавством України № 3 2016 

29. 
Педак С.В. аспірант Київського Міжнародного університету  Принципи оскарження рішень, дій і бездіяльності 

державного виконавця  № 4 2016 

30. 
Плетенець Віктор Миколайович 

доцент кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії  Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, к.ю.н., доц. 

Особливості проведення одночасного допиту 
двох чи більше вже допитаних осіб № 2 2016 

31. 
Покайчук Віталій Ярославович 

Доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, к.ю.н., доц. 
Правовий статус сил охорони правопорядку № 3 2016 



32. 
Почтовий Максим Миколайович 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету 
№ 4 Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Вплив правової політики держави на 
діяльність поліції в Україні № 2 2016 

33. 
Прокопенко О.Ю.  

завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
факультету №2, Харківського національного університету 

внутрішніх справ,  кандидат юридичних наук, доцент 

Особливості забезпечення правопорядку на 
регіональному рівні № 4 2016 

34. 
Пчелін Віталій Борисович 

доцент кафедри адміністративного права та процесу 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 

Зміст та особливості публічно-правових спорів, 
розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції 

адміністративних судів України 
№ 4 2016 

35. 
Саунін Роман Дмитрович  

викладач кафедри тактичної підготовки військ факультету 
підготовки фахівців для Національної гвардії України, 

кандидат юридичних наук 

Адміністративно-правовий статус науково-
педагогічних працівників Національної гвардії 

України  
№ 4 2016 

36. 
Свистун Лариса Яківна 

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

університету внутрішніх справ 

Визначення та обчислення строків у договорах 
купівлі-продажу за законодавством України № 2 2016 

37. 
Сичова В.В. старший науковий співробітник секретаріату Вченої ради 

Харківського національного університету внутрішніх справ  
Основні способи забезпечення локального 

регулювання трудових відносин № 4 2016 

38. 
Собакарь Андрій Олексійович  

професор кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор 

Використання в службово-бойовій діяльності 
національної поліції інформаційних ресурсів № 3 2016 

39. 
Татарова Т.О. доцент кафедри публічно-правових дисциплін Університету 

сучасних знань, кандидат юридичних наук До питання про природу фінансового контролю  № 4 2016 

40. 
Тронько О.В. 

здобувач кафедри конституційного, адміністративного права 
та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та 

суспільних відносин Університету «Україна» 

Становлення права громадян на участь у мирних 
зібраннях в історико-правовій ретроспективі  № 4 2016 

41. 
Фелик В.І. 

директор Прикарпатського юридичного інституту 
Національного університету «Одеська юридична академія», 

кандидат юридичних наук, доцент 

Поняття та види форм профілактичної діяльності 
національної поліції України  № 4 2016 

42. 
Філяніна Людмила Анатоліївна 

старший викладач кафедри теорії та історій держави і права 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, к.ю.н., доцент 

Міжнародний досвід запобігання і боротьби з 
організованою злочинністю № 2 2016 

43. 

Фурса Вадим Вікторович 
викладач кафедри цивільного права та процесу 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Особливості ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію  в Україні та 

деяких країнах ЄС: порівняльно-правове 
дослідження 

№ 3 2016 



44. 
Хараберюш Олександр Іванович доктор юридичних наук, заступник начальника головного 

відділу (Управління СБ України в Донецькій області) 
Протидії контрабанді в сучасних умовах: основні 

напрямки № 2 2016 

45. 
Хараберюш Іван Федорович 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного, адміністративного та міжнародного права 

(Маріупольський державний університет) 

Використання оперативно-технічних заходів та 
негласних слідчих (розшукових) дій у протидії 

злочинам: основні проблеми 
№ 2 2016 

46. 
Хашев Вадим Георгійович 

доцент кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Дискусійні аспекти визначення змісту 
пенітенціарної злочинності та її окремих 

особливостей 
№ 2 2016 

47. 

Чорна А.М. 

доцент кафедри правового забезпечення господарської 
діяльності факультету № 6 Харківського національного 

університету внутрішніх справ,  кандидат юридичних наук, 
доцент  

Відповідальність органів державної фіскальної 
служби за порушення прав суб’єктів 
підприємницької діяльності в сфері 

оподаткування  

№ 4 2016 

48. 
Чумак Олександр Олексійович 

начальник управління Державної виконавчої служби 
Головного управління юстиції у Кіровоградській області, 

кандидат юридичних наук 

Зарубіжний досвід правового регулювання 
окремих питань примусового виконання рішень 

юрисдикційних органів 
№ 4 2016 

49. 
Шаблистий Володимир Вікторович  

 
 
 

Терещенко Анатолій Іванович  

завідувач кафедри кримінального права та кримінології 
факультету № 3, доктор юридичних наук, доцент 

 
заслужений юрист України, доцент кафедри кримінального 

права та кримінології факультету № 3  
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ) 

Морально-етичний зміст рішень Європейського 
суду з прав людини (кримінально-правовий 

вимір) 
№ 2 2016 

50. 
Шевченко Таїсія Віталіївна 

старший викладач кафедри кримінального права та 
кримінології Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Окремі заходи запобігання злочинності щодо 
дітей в Україні  № 2 2016 

51. 
Шинкаренко Інна Олександрівна доцент кафедри філософії та політології ДДУВС, кандидат 

психологічних  наук, доцент  
Психологічна підготовка як основа ефективної 

діяльності працівників кримінальної поліції № 2 2016 

 
 


