
 
2017-2018 н.р. 

Безбах В.Я. Поняття правової допомоги та його співвідношення із 

суміжними категоріями / Актуальні проблеми державотворення, 

право творення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. 

Дніпро, 8 груд. 2017 р.) Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2018. 572 с. С. 189-191 (науковий керівник – к.ю.н., доцент 

Наливайко О.І.) (наукові тези) 

 

Грузин В.А. Право на справедливий суд: практика Європейського 

суду з прав людини щодо України / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: Матер. 

наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.) Дніпро: Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2018. 572 с. С. 211-213 (науковий керівник – 

д.ю.н., професор Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Каношко А.В. Європейський суд з прав людини: зіткнення 

української та європейської правової позиції / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: Матер. 

наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.) Дніпро: Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2018. 572 с. С. 229-230 (науковий керівник – 

к.ю.н., доцент Кузьміна І.С.) (наукові тези) 

 

Кравченко В.В. Право на правову допомогу / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: Матер. 

наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.) Дніпро: Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2018. 572 с. С. 245-246 (науковий керівник – 

к.ю.н., доцент Наливайко О.І.) (наукові тези) 

 

Купець Д.М. Проблеми забезпечення принципу верховенства права 

в Україні / Актуальні проблеми державотворення, право творення 

та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 

2017 р.) Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 572 с. С. 

247-248 (науковий керівник – к.ю.н., доцент Рибалкін А.О.) 

(наукові тези) 

 

Синько Є.В. Проблемні аспекти виконання Україною рішень 

Європейського суду з прав людини / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: Матер. 

наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.) Дніпро: Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2018. 572 с. С. 284-286 (науковий керівник – 

к.ю.н., доцент Талдикін О.В.) (наукові тези) 

 

Южека Р.С. Кримінально-правове законодавство України та 

рішення Європейського суду з прав людини / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: Матер. 

наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.) Дніпро: Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2018. 572 с. С. 303-305 (науковий керівник – 

к.ю.н., доцент Грицаченко В.В.) (наукові тези) 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/

3108 

2018-2019 

Рибалкін А.О., Зєлєніна М.В. Проблемні аспекти надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в законодавстві України 

та перспективи їх вирішення / Верховенство права 2019. № 1 

(співавторство) – (фахова наукова стаття).  

http://sd-vp.info/wp-

content/uploads/2019/05/verchovenstvo

-prava-1-2019.pdf 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3108
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3108
http://sd-vp.info/wp-content/uploads/2019/05/verchovenstvo-prava-1-2019.pdf
http://sd-vp.info/wp-content/uploads/2019/05/verchovenstvo-prava-1-2019.pdf
http://sd-vp.info/wp-content/uploads/2019/05/verchovenstvo-prava-1-2019.pdf


Книш С.В. Право на безоплатну правову допомогу: проблемні 

аспекти реалізації / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. 

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. С. 72-75 (науковий керівник – д.ю.н., професор 

Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Коношко А.В. Безоплатна правова допомога: погляд на фінансову 

складову / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. 

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. С. 75-77 (науковий керівник – д.ю.н., професор 

Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Положай К.І. Надання безоплатної правової допомоги / Безоплатна 

правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та 

модернізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. Дніпро : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2018. С. 145-149 (науковий керівник – д.ю.н., професор Наливайко 

Л.Р.) (наукові тези) 

 

Сенько В.В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги / 

Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого 

розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. Дніпро : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2018. С. 166-170 (науковий керівник – д.ю.н., професор Наливайко 

Л.Р.) (наукові тези) 

 

Татаренко А.Ю. Безоплатна правова допомога: проблеми розвитку / 

Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого 

розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. Дніпро : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2018. С. 183-187 (науковий керівник – д.ю.н., професор Наливайко 

Л.Р.) (наукові тези) 

 

Южека Р.С. Державні гарантії особам для надання безоплатної 

правової допомоги: удосконалення механізму їх забезпечення / 

Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого 

розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. Дніпро : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2018. С. 206-210 (науковий керівник – д.ю.н., професор Наливайко 

Л.Р.) (наукові тези) 

 

Гелетій О.О. Проблемні питання функціонування та удосконалення 

безоплатної правової допомоги / Безоплатна правова допомога в 

Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 

жовтня 2018 р. Дніпро : Дніпропетровський державний 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/

2305 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2305
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університет внутрішніх справ, 2018. С. 31-34 (науковий керівник – 

д.ю.н., професор Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Возна Д.В. Перепони для адвокатів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги / Безоплатна правова допомога в 

Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 

жовтня 2018 р. Дніпро : Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2018. С. 24-26 (науковий керівник – 

к.ю.н., доцент Грицай І.О.) (наукові тези) 

 

Глушко О.А. Сучасне правове становище та шляхи вирішення 

недоліків в системі безоплатної правової допомоги в Україні / 

Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого 

розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. – Дніпро : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2018. С. 34-37 (науковий керівник – к.ю.н., доцент Грицай І.О.) 

(наукові тези) 

 

Зєлєніна М.В. Проблеми якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Україні / Безоплатна правова допомога в 

Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 

жовтня 2018 р. Дніпро : Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2018. С. 61-64 (науковий керівник – 

д.ю.н., професор Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Миропольський В.В. Центр з надання вторинної правової допомоги 

та їх обов’язки / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. 

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. С. 106-109 (науковий керівник – д.ю.н., доцент 

Савіщенко В.М.) (наукові тези) 

 

Мудренко О.В. Проблеми правового регулювання у наданні 

безоплатної правової допомоги / Безоплатна правова допомога в 

Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 

жовтня 2018 р. Дніпро : Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2018. С. 110-114 (науковий 

керівник – д.ю.н., професор Наливайко Л.Р.) 

Хоменко В.М., Савченко В.О. Державні гарантії особам для 

надання безоплатної правової допомоги: удосконалення механізму 

їх забезпечення / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. 

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. С. 190-192 (науковий керівник – д.ю.н., професор 

Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Киян А.С. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову 

допомогу / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 



подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р.  

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. С. 69-72 (науковий керівник – д.ю.н., доцент 

Савіщенко В.М.) (наукові тези) 

 

 Чернобук В.В. Суб’єкти надання первинної безоплатної правової 

допомоги: перспективи розвитку / Безоплатна правова допомога в 

Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 

жовтня 2018 р. Дніпро : Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2018. С. 200-203 (науковий 

керівник – д.ю.н., професор Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Олійник Я.А. Безоплатна правова допомога: підходи до розуміння / 

Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого 

розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. Дніпро : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2018. С. 130-134 (науковий керівник – д.ю.н., доцент Савіщенко 

В.М.) (наукові тези) 

 

Булана І.О. Безоплатна первинна правова допомога: підходи до 

розуміння / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. – 

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. – С. 21-23 (науковий керівник – д.ю.н., професор 

Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

 Дудля А.П. Вторинна правова допомога в Україні: теоретичні і 

практичні аспекти / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. 

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. С. 49-51 (науковий керівник – д.ю.н., професор 

Наливайко Л.Р.) (наукові тези) 

 

Кравченко В.В. Повноваження Міністерства юстиції України у 

сфері надання безоплатної правової допомоги: проблеми реалізації 

на практиці / Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 05 жовтня 2018 р. 

Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. С. 82-86 (наукові тези) 

Зєлєніна М.В. Правовий статус учасників правовідносин у сфері 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні / 

Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Дніпро, 23 лютого 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2018. С. 164-166. (наукові тези) 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/

2391 

Бурняшова В.В. Система безоплатної правової допомоги як засіб 

реалізації конституційних прав / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/

3622 
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матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 грудня 2018 р.). Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 336 с. С. 113-114 

(науковий керівник – д.ю.н., професор Наливайко Л.Р.) (наукові 

тези) 

 

Васецький О.Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності 

служби безпеки України у сучасних умовах / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: 

матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 грудня 2018 р.). Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 336 с. С. 116-117 

(науковий керівник – к.ю.н. Чепік-Трегубенко О.С.) (наукові тези) 

 

Гелетій О.О. Євроінтерграція як основний напрям зовнішньої 

політики України: передумови та перспективи / Актуальні 

проблеми державотворення, право творення та 

правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 грудня 

2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 336 с. С. 

122-123 (науковий керівник – д.ю.н., професор Тіщенкова С.О.) 

(наукові тези) 

 

Корнієнко О.М. Безоплатна правова допомога: позитивні та 

негативні аспекти розвитку / Актуальні проблеми 

державотворення, право творення та правозастосування: 

матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 грудня 2018 р.). Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 336 с. С. 138-139 

(науковий керівник – д.ю.н., доцент Савіщенко В.М.) (наукові 

тези) 

 

Мамчур М.І. Конституційна скарга як засіб захисту прав і свобод 

людини і громадянина / Актуальні проблеми державотворення, 

право творення та правозастосування: матеріали наук. семінару 

(Дніпро, 8 грудня 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2019. 336 с. С. 153-154 (науковий керівник – к.ю.н. Чепік-

трегубенко О.С.) (наукові тези) 

 

Семенкова Н.І. Проблематика малозначних справ за КАС України / 
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