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Науково-дослідна робота університету у 2018 році здійснювалася 

відповідно до чинного законодавства, нормативних документів МОН і МВС 

України, пріоритетних напрямів наукових досліджень МВС України та 

університету. Основними завданнями, які ставилися перед науково-

педагогічним складом, були: проведення наукових досліджень на замовлення 

органів і підрозділів Національної поліції України; підготовка наукових кадрів; 

наукове забезпечення освітнього процесу; виконання досліджень з актуальних 

питань правоохоронної діяльності. 

Пріоритетні напрями наукових досліджень на 2018 рік визначалися 

відповідно до положень наказів МВС України «Про затвердження Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ України на період 2015-2019 років» від 16.03.2015 № 275, Переліку 

загальноуніверситетських тем наукових досліджень Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ на період до 2023 року та Переліку 

загальнокафедральних тем наукових досліджень на 2015-2019 рр. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Результати виконання Плану НД і ДКР університету за 2018 рік 

Відповідно до розділів 1-2 Плану науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ на 2018 рік (далі – План) передбачено виконання 92 пунктів (у 

2017 р. – 87), із яких 18 монографій, 4 підручника, 29 посібників, 25 методичних 

рекомендацій, 3 практикуми, 3 відеопосібники, 1 патент на корисну модель,  

9 курсів лекцій, словників, збірників та довідників.  

Передбачені у звітному періоді пункти Плану НД і ДКР університету в 

переважній більшості виконані. Із 92 пунктів Плану виконано 80 (перенесено – 

7, не виконано з об’єктивних причин – 4).  

 

Загалом в університеті на виконання першого та другого розділів 

Плану НД і ДКР університету на 2018 рік виконано 80 позицій: 

- 15 монографій; 

- 2 підручника;  

- 28 посібників;  

- 24 методичних рекомендацій; 

- 3 практикума; 

- 1 патент на корисну модель; 

- 7 курсів лекцій, словників, збірників та довідників.  
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Перенесено терміни виконання на 2019 рік з дозволу керівництва 

університету по 7 позиціям: 

1. навчальний посібник «Правове регулювання оперативно-розшукової 

діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій: (структурно-

логічні схеми)» Кириченко О.В. (п. 1.49 Плану, доповідна записка від 30.10.2018 

№ 2934); 

2. навчальний посібник «Методологія наукової діяльності»  

Кузьменко В.В., Стояцька Г.М. (п. 1.61 Плану, доповідна записка від 23.10.2018 

№ 2753); 

3. навчальний посібник «Судово-медична експертиза у кримінальних 

провадженнях» Шиян А.Г., Войченко В.В., Мішалов В.Д., (п. 1.63 Плану, 

доповідна записка від 15.11.2018 № 2949); 

4. підручник «Кримінальне право: загальна частина» Примаченко В.Ф., 

Шаблистий В.В. (п. 1.64 Плану, доповідна записка від 17.10.2018 № 2699); 

5. підручник «Фізіологічні основи фізичної підготовки працівників 

поліції» Грибан В.Г., Мельніков В.В. (п. 1.65 Плану, доповідна записка від 

27.11.2018 № 3013); 

6. монографія «Антологія наукового забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності» Дараган В.В. (п. 2.23 Плану, доповідна записка від 22.11.2018 № 

3031). 

7. роз’яснення «Алгоритм дій поліцейських при виконанні постанов 

накладення на правопорушників стягнень у вигляді адміністративного арешту, 

у разі наявності обставин, що виключають можливе виконання (непроживання 

за місцем мешкання; наявності, що виключають можливість за місцем в ІТТ; 

відбуття покарання та позбавлення волі; проходження контрактної служби в 

лавах в ЗСУ)» Голобородько Д.В., Кравченко І.С., Мороз С.П., Коляденко В.А. 

(п. 2.10 Плану). 

 

Невиконаними з об’єктивних причин залишається 4 позиції Плану: 

1. монографія «Соціологічні та правові виміри театру як інституту 

духовної сфери суспільства» Орлова О.І. (п. 1.30 Плану, доповідна записка від 

25.05.2018  № 1.1/594); 

2. довідник «Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних провадженнях» Орел Ю.В. (п. 1.53 Плану, доповідна записка від 

15.11.2018 № 2949); 

3. збірник тестових завдань «Кримінальне право. Загальна частина»  

Орел Ю.В. (п. 1.54 Плану, доповідна записка від 15.11.2018 № 2949); 

4. монографія «Наукове забезпечення оперативно-розшукової діяльності 

Національної поліції України: сучасний стан та перспективи розвитку» 

Шинкаренко І.Р. (п. 2.17 Плану, доповідна записка від 12.06.2018 № 1411). 



 4 

1.2. Позапланова науково-дослідна робота 

У звітному періоді науково-педагогічними працівниками університету 

позапланово підготовлено:  

- монографії (9); 

- підручники (1); 

- навчальні посібники (8); 

- бібліографічний покажчик (1); 

- методичні рекомендації для підрозділів Національної поліції (8); 

- методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти (18); 

- патент на корисну модель (1). 

 

Довідково: у 2017 році позапланово було виконано 5 монографій, 2 посібники,  

20 методичних рекомендацій, 5 курсів лекцій, збірників, довідників, 1 патент на корисну 

модель, 2 заявки на винахід. 

 

2. Опублікування наукових статей 

Протягом 2018 року науково-педагогічними працівниками здійснено 

публікацію 815 наукових статей та тез доповідей (у 2017 р. – 893). З них по 

кафедрах (статті): 

-  (11) адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності; 

-  (7) економічної та інформаційної безпеки; 

- (15) криміналістики, судової медицини та психіатрії; 

- (8) кримінального права та кримінології; 

- (11) кафедра цивільно-правових дисциплін; 

-  (13) кримінального процесу; 

-  (10) кримінально-правових дисциплін; 

-  (17) оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки; 

-  (5) тактико-спеціальної підготовки; 

-  (3) спеціальної фізичної підготовки; 

-  (6) українознавства та іноземних мов; 

-  (4) філософії та політології; 

-  (9) цивільного права та процесу; 

-  (28) соціально-гуманітарних дисциплін; 

-  (28) теорії та історії держави і права; 

-  (46) загальноправових дисциплін; 

-  (8) правових дисциплін Криворізького факультету. 

-  (4) соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету. 

-  (1) спеціальних дисциплін Криворізького факультету. 

Всього: 234 наукові статті. 

 

 



 5 

3. Опублікування тез доповідей у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій 

-  (17) адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності; 

-  (21) економічної та інформаційної безпеки; 

- (58) криміналістики, судової медицини та психіатрії; 

- (18) кримінального права та кримінології; 

- (55) кафедра цивільно-правових дисциплін; 

-  (56) кримінального процесу; 

-  (28) кримінально-правових дисциплін; 

-  (30) оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки; 

-  (55) тактико-спеціальної підготовки; 

-  (20) спеціальної фізичної підготовки; 

-  (6) українознавства та іноземних мов; 

-  (22) філософії та політології; 

-  (14) цивільного права та процесу; 

-  (55) соціально-гуманітарних дисциплін; 

-  (56) теорії та історії держави і права; 

-  (62) загальноправових дисциплін; 

-  (2) правових дисциплін Криворізького факультету. 

-  (6) соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету. 

Всього: 581 тез доповідей. 

 

4. ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ  

З УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА  

ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
 

За звітний період університетом підготовлено 27 пропозицій (2017 – 29) з 

удосконалення нормативно-правових актів МВС і МОН України, а також 

чинного законодавства з питань правоохоронної діяльності, зокрема було 

надано: 

пропозиції до проекту змін до Закону України «Про Національну 

поліцію». 

пропозиції до проекту Положення про заклади вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для МВС 

України і НП України. 

пропозиції  до Закону України  «Про Національне бюро фінансової 

безпеки України». 

пропозиції до проекту Закону України «Про Національне бюро 

фінансової безпеки України». 

пропозиції до проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

пропозиції до проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і 
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загальний доступ до правничої професії». 

пропозиції до проекту Закону України «Про юридичну освіту та 

юридичну (правничу) професію». 

пропозиції до проекту Стандарту професійної (професійно-технічної) 

освіти професії «Поліцейський», кваліфікації «Поліцейський (інспектор) 

патрульної служби». 

пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної 

відповідальності за саботаж». 

пропозиції до проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо забезпечення у доступі до правничих професій осіб, які 

мають освітньо-науковий, науковий рівень вищої освіти у галузі права». 

пропозиції до проекту Порядку проведення державної атестації закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

кадрів для Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України, та 

вищих військових навчальних закладів  Національної гвардії України в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. 

пропозиції до проекту Стратегії розвитку громадянської освіти на період 

до 2022 року та проект заходів щодо її реалізації. 

пропозиції до Закону України  «Про дисциплінарний статут НП України» 

«Про дисциплінарний статут НП України». 

пропозиції до Постанови КМ України «Про затвердження Положення про 

МВС України». 

пропозиції до Проекту Стандарту професійної (професійно-технічної) 

освіти професії «Поліцейський», кваліфікації «Поліцейський (інспектор) 

патрульної служби». 

пропозиції до Проекту Стандарту професійної (професійно-технічної) 

освіти на основі компетентнісного підходу за робітничою професією 

«Поліцейський» за спеціалізацією: помічник оперуповноваженого. 

пропозиції до Проекту Положення про організацію освітнього процесу у 

ВНЗ із специфічними умовами навчання, підпорядкованих МВС України. 

пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України». 

пропозиції до ІнструкціЇ про організацію підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів у системі МВС України. 

пропозиції до  Концепції розвитку громадянської освіти в Україні. 

пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань організації 

інклюзивного навчання». 

пропозиції до  Положення про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/01/18/1-kontseptsiya-rozvitku-gromosviti-v-ukraini-17012018-na-grom-obgovor.docx
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пропозиції до Положення про конкурс наукових робіт курсантів, слухачів 

і студентів вищих навчальних закладів МВС України. 

пропозиції до Положення про конкурс на краще наукове, навчальне та 

періодичне видання в системі МВС України. 

пропозиції до  Положення про проведення обласного конкурсу «Краща 

рада молодих вчених». 

пропозиції до  Положення про проведення обласного конкурсу «Кращий 

молодий вчений». 

пропозиції до  Положення про проведення обласного конкурсу проектів 

«Молоді вчені - Дніпропетровщині». 

 

5. УЧАСТЬ У ДЕРЖАВНИХ, ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ КОНКУРСАХ НА 

ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ, СТИПЕНДІЙ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ 

НАУКИ (ОСВІТИ) 

 

Кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету: 

- Конкурс на здобуття премії Національної академії наук України для 

молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові 

роботи. Для участі у конкурсі направлено серію наукових робіт з єдиної 

тематики «Засоби масової інформації як суб’єкти громадського контролю за 

діяльністю органів судової влади» викладача кафедри Орєшкової А.Ф. (лютий 

2018). 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету: 

- Конкурс на здобуття премії Національної академії наук України для 

молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові 

роботи. Для участі у конкурсі 15.12.2018 направлено серію наукових робіт з 

єдиної тематики «Гендер в контексті забезпечення основних прав людини і 

громадянина» завідувача кафедри, кандидата юридичних наук, доцента  

Грицай І.О. Результати щодо участі у конкурсі очікуються у лютому 2019 

року.  

- Конкурс Дніпропетровської облдержадміністрації «Кращий молодий 

вчений». Дипломом II ступеня нагороджена Грицай І.О., завідувач кафедри, 

к.ю.н., доцент (жовтень 2018). 

- Премія Дніпропетровської обласної ради.  Отримала Царьова І.В., 

доцент кафедри у номінації «Досягнення у науковій та педагогічній діяльності» 

(грудень 2018). 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності: 

- Конкурс на здобуття премії Національної академії наук України для 

молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові 
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роботи. Для участі у конкурсі надано монографію «Юридична відповідальність 

за порушення податкового законодавства», підготовлену Кононець В.П., 

доцентом кафедри, к.ю.н. За результатами конкурсу отримано грамоту (лютий 

2018). 

- Конкурс імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання. 

Для участі у конкурсі було представлено монографію «Публічне 

адміністрування сферою охорони здоров`я в Україні: теорія та практика», 

підготовлену завідувачем кафедри, д.ю.н. Логвиненком Б.О. За результатами 

участі отримано диплом II ступеня (жовтень 2018). 

- Конкурс Дніпропетровської облдержадміністрації «Кращий молодий 

вчений». Участь у конкурсі брали завідувач кафедри, д.ю.н. Логвиненко Б.О. 

та доцент кафедри, к.ю.н. Кононець В.П. (жовтень 2018). 

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції: 

- Конкурс Дніпропетровської облдержадміністрації «Кращий молодий 

вчений». Дипломом I ступеня нагороджений Дараган В.В., професор кафедри, 

д.ю.н., доцент (жовтень 2018). 

- Конкурс  «Молодий правник року 2018». Участь у конкурсі брав  

Дараган В.В., професор кафедри, д.ю.н., доцент. 

- Премія Президента України для молодих вчених. Участь у конкурсі брав 

старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук Кисельов А.О. 

- Конкурс на здобуття премії Національної академії наук України для 

молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові 

роботи. Для участі у конкурсі 15.12.2018 направлено серію наукових робіт з 

єдиної тематики «Протидія корупційній злочинності у сфері державних 

закупівель» професора кафедри, доктора юридичних наук, доцента 

Дарагана В.В. Результати щодо участі у конкурсі очікуються у лютому  

2019 року.  

Кафедра економічної та інформаційної безпеки:                          

- Конкурс  на отримання Державної стипендії для видатних діячів 

освіти. Указом Президента України від 27.02.2018 № 43 дворічну державну 

стипендію призначено профессору кафедри, доктору технічних наук  

Вишні В.Б. 

Кафедра кримінального права та кримінології факультету 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування: 

-  Конкурс Дніпропетровської облдержадміністрації «Кращий молодий 

вчений». Участь в конкурсі брав професор кафедри, д.ю.н., доцент  

Шаблистий В.В. 

Кафедра кримінального процесу: 

- Конкурс на отримання Державної премії України в галузі науки і 
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техніки 2018 року. Участь в конкурсі брала доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук Рогальська В.В. 

Кафедра фізичного виховання юридичного факультету: 

- Конкурс  на отримання «Державної стипендії для видатних діячів 

освіти». Указом Президента України від 19.02.2018 № 36 було призначено 

довічну державну стипендію профессору кафедри, доктору біологічних наук, 

профессору Грибану В.Г. 

 

6. УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ТА ІНШИХ ПРОГРАМАХ НАУКОВОГО 

СПРЯМУВАННЯ, А ТАКОЖ У ПРОЕКТАХ ІЗ НАУКОВИХ ТА 

ОСВІТНІХ СТАЖУВАНЬ ЗА КОРДОНОМ  

 

Працівниками Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ у 2018 році у підсумку було прийнято участь у 15 стажуваннях, та  

41 міжнародному вебінарі. Всього 56 програм. Загальна кількість фахівців – 23 

особи. 

У науковому напрямі грантова діяльність у підсумку працівниками 

кафедр було підготовлено 6 проектів, які було подано у 23 Фонди/ Програми із 

запитом на отримання грантової допомоги. 

 

Факультет підготовки фахівців для  підрозділів поліції превентивної 

діяльності 

Кафедра теорії та історії держави та права 

 Стажування 

ПІБ    Філяніна Л.А., к.ю.н., доцент 

Програма Наукове стажування для освітян «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності», Польща, Варшава. 

Дата 5-17 листопада 2018, жовтень 2018 (Сертифікат №WP-

15/02 – 120 год.). 

 

ПІБ    Мороз Ю.Г. 

Програма Наукове стажування для освітян «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності», Польща, Варшава. 

Дата 5-17 листопада 2018, жовтень 2018 (Сертифікат №WP-

16/02 – 120 год.). 

 

 

ПІБ Кононець В.П., к.ю.н. 

Програма Innovations in science: The challenges of our time, 

Bulgaria. 

 Managing projects which improve the world, Bulgaria. 

Дата 08-16.09.2018, 15.09.2018 (С-9090 – 120 год.). 

 

Грантова діяльність  

Фахівцями кафедри розроблено проект, який претендував на отримання 
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грантової допомоги. 

ПІБ Кононець В.П., к.ю.н. 

Фонд/ Програма Спільна програма ЄС та Ради Європи «Демократична та 

інклюзивна освітня культура в дії»  (довідка 2017 EDC / 

HRE DISCO). 

Тема проекту Проект тренінгового центру «Зелена кімната», в рамках 

якого передбачається підготовка (перепідготовка) 

фахівців у сфері запобігання та протидії насильству. 

 

 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів органів досудового 

розслідування 

Кафедра кримінального процесу 

 Стажування 

ПІБ    Черняк Н.П., к.ю.н., доцент 

Програма Наукове стажування для освітян «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності», Польща, Варшава. 

Дата 5-17 листопада 2018 (Сертифікат №WP-37/02 – 120 

год.). 

 

ПІБ Гаркуша А.Г. 

Програма Наукове стажування для освітян «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності», Польща, Варшава. 

Дата 5-17 листопада 2018 (Сертифікат №WP-38/02 – 120 

год.). 

Кафедра кримінального права та кримінології 

 Стажування 

ПІБ    Бабанін С.В., доцент кафедри, к.ю.н., доцент. 

Програма «Академія Медіації». Словацький сертифікований 

освітній центр позасудового рішення спорів (м. Кошіце, 

Словацька Республіка). 

Дата 06-10.08.2018 (Сертифікат №LSM9/2018 від 10.08.2018 

– 50 год.) 

19-23.11.2018 (Сертифікат №АМЗ/2018 від 23.11.2018 – 

50 год.) 

 

ПІБ  Філіпп А.В., старший викладач кафедри, к.ю.н. 

Програма Наукове стажування для опанування проектного 

підходу в організації навчального процесу у закладах 

вищої освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним 

вивченням англійської мови. Західно-Фінляндский 

коледж, м. Гуйттінен. 

Дата 2-8.12.2018 (Сертифікат про наукове стажування в ЄС – 

120 год.) 

 

Грантова діяльність 
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ПІБ    Шаблистий В.В., професор кафедри, д.ю.н., доцент 

Фонд/Програма Ф 84 ДФФД МОН України для молодих докторів наук, 

Україна. 

Тема проекту  Антикорупційний колоквіум. 

Результат очікується у 2019 році. 

 

Факультет економіко-правової безпеки 

Кафедра українознавства та іноземних мов 

 

 Грантова діяльність 

ПІБ    Тимофіїва К.М. 

Фонд/Програма  Fulbright Research and Development. США. 

Тема Програма обміну серед наукових співробітників вищих 

закладів щодо можливостей проведення досліджень за 

кордоном. 

 У надані грантової допомоги відмовлено. 

З метою підвищення кваліфікації та оволодіння новітніми методиками 

викладання науково-педагогічні працівники кафедри у 2018 році взяли участь у 

41 міжнародному вебінарі. 

 

Юридичний факультет 

Кафедра загальноправових дисциплін 

 Стажування 

ПІБ    Наливайко Л.Р., д.ю.н. 

Програма Education in the States of the European Union, Словаччина 

Дата 04-10.11.2018 (CerAkHus 002/2018, 108 год.) 

 

ПІБ Ільков В.В., д.ю.н. 

Програма Education in the States of the European Union, Словаччина 

Дата 06-16.06.2018 (CerAkHus 005/2018, 108 год.) 

 

Грантова діяльність 

Фахівцями кафедри розроблено проект; який із 

запросом на отримання грантової допомоги було подано 

у 18 (вісімнадцять) фондів. 

ПІБ Наливайко Л.Р., д.ю.н. 

Фонд/Програма Call for proposals “Support to Civil Society, Local 

Authorities and Human Rights in Ukraine” 

(EuropeAid/161525/DD/ACT/UA), European Commission 

(Запит пропозицій щодо проекту 

«Підтримка громадського суспільства, місцевих органів 

влади та правлюдини в Україні») 

Фонд регіонального співробітництва Чорного Моря. 

Транскордонні ініціативи, США. 

 Фонд Фрідріха Еберта, Україна. 

 Vox Capital, Бразилія. 
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 Грант Міністерства закордонних справ Естонії, Естонія. 

 Конкурс проектів у рамках Програми "b-solutions" 

Європейської комісії. 

 Фонд ЄЕЗ та Норвегії. 

 Фонд Східна Європа. 

 Світовий банк. 

United States Agency for International Development, 

USAID Агентство США з міжнародного розвитку. 

Charles Stewart Mott Foundation (Фонд Чарльза Стюарта 

Мотта). 

Програма розвитку ООН 

Швейцарське агентство розвитку та співробітництва, 

Фонд малих грантів 

Допомога вразливим і незахищеним верствам населення 

в рамках захисту прав людини (Посольство США) 

Фонд Конрада Аденауера 

Bridges Ventures, США 

Gray Matters Capital (GMC), США 

Omidyar Network, США 

Тема “Socioeconomic, political and legal mechanism of 

sustainable development of human capital, institutions and 

networks” 

Кафедра цивільно-правових дисциплін 

 Стажування 

ПІБ    Косяченко К.Е., к.ю.н. 

Програма   Літня школа медіації, Словакія. 

Дата    06-10 серпня 2018 (Сертифікат LSM6/2018, 50 год.) 

 

ПІБ    Поліщук М.Г., к.ю.н. 

Програма   Академічна доброчесність, Варшава. 

Дата    05-13 листопада 2018 (Сертифікат WP-51/02, 120 год.) 

 

ПІБ    Андрієвська Л.О. 

Програма   Академічна доброчесність, Варшава. 

Дата 05-13 листопада 2018 (Сертифікат WP-546/02, 120 год.) 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

 Стажування 

ПІБ    Грицай І.О., к.ю.н., доцент 

Програма Gender equality principle in the state gender policy: practice 

of Ukraine and EU member states/ Human Studies/ 

Голландія 

Дата Грудень 2018 

 

Грантова діяльність 

ПІБ Головіна О.В., к.і.н. 
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Фонд/ Програма «Програма малих грантів громадської дипломатії уряду 

США – «Освіта». Номер оголошення: PAS-UKRAINE-

2019-002. Номер GFDA: 19.040. 

Тема Забезпечення гендерної рівності. 

Дата 29 жовтня 2018 

 

 

Загальноунівеситетські кафедри 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки 

 Грантова діяльність 

ПІБ    Дісковський О.А., професор кафедри, д.т.н., доцент 

Фонд/Програма  Cross Mark, Poland 

Тема проекту Optimal design of a functionally graded corrugated 

cylindrical shell subjected to axisymmetric loading 

  

Криворізький факультет 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

 Стажування 

ПІБ    Макарова Т.М., к.філол.н., доцент 

Програма «Організація навчального процесу, програми 

підготовки, інноваційні технології та наукова робота в 

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University», 

Польща. 

Дата 12-30 листопада (Сертифікат №49912017/1, 108 год.) 

 

ПІБ Савченко А.В. 

Програма “Teacher training course”, Словакія. 

Дата 25.07- 01.08.2018 (108 год.) 

Кафедра правових дисциплін 

Стажування 

ПІБ Селіхов Д.А. 

Програма «Інноваційні методи та технології викладання: нове у 

Європейській освітній практиці», Польща. 

Дата 26.11- 1.12.2018 (Сертифікат Академії WSB University in 

Dabrowa Gornicza) 

 

7. ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, 

КРУГЛИХ СТОЛІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ, У 

Т.Ч. ПОЗАПЛАНОВИХ 

 

Одним із напрямів наукової діяльності в університеті є проведення 

наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів наукового 

характеру. Протягом 2018 року відповідно до Плану НПЗ на 2018 рік на базі 

університету проведено 41 науково-практичний захід (2017 – 29), із яких:  

15 – науково-практичних конференцій (4 – міжнародного рівня та  
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11 – всеукраїнського рівня) (2017 – 15), 1 – Міжнародний студентський саміт 

(2017–1), 12 – науково-практичних семінарів (7 – всеукраїнського рівня  

та 5 – регіонального рівня) (2017 – 7) та 13 – круглих столів (5 – 

всеукраїнського рівня та 8 – регіонального рівня) (2017 – 6). Крім цього, у 2018 

році на базі університету було проведено 12 позапланових науково-практичних 

заходів із яких 2 Міжнародні науково-практичні конференції. Загальна кількість 

– 53 науково-практичні заходи. 

Серед найбільш значних заходів можна зазначити такі:  

1. IV Міжнародний студентський Саміт «Перспективи збереження і 

розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах 

загострення глобалізаційних викликів» організований та проведений  

25-26.04.2018 спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація 

українських правників». У заході брали участь провідні вітчизняні та зарубіжні 

науковці, політики, юристи-практики, представники органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, здобувачі вищої 

освіти. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний 

досвід» 15.03.2018. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Протидія 

наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення»  

(21-22.06.2018). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Економічна та 

інформаційна безпека: проблеми та перспективи» (26.04.2018). 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, 

слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів «Актуальні проблеми 

вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених в світлі 

євроінтеграційних процесів» (16.05.2018). 

6. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та 

модернізації» (05.10.2018). 

За результатами проведення науково-практичних заходів (конференції, 

семінари, круглі столи) підготовлені методичні рекомендації та видані 

збірники тез.  

Вперше у 2018 році в університеті було започатковано проведення 

«Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання», метою якого є 

стимулювання наукової та навчально-методичної роботи науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти України, а також популяризацію творчих 

здобутків авторів кращих правничих видань й удосконалення якості підготовки 

висококваліфікованих фахівців юридичної галузі відповідно до вимог сучасної 
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освіти. Конкурс проводився упродовж лютого-березня 2018 року. Участь у 

конкурсі взяли понад 20 закладів вищої освіти України. На конкурс було 

представлено понад 80 наукових видань. 

 

8. ПІДГОТОВКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. УПРОВАДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

ТА ПІДРОЗДІЛІВ МВС ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

 

Університетом ведеться робота з виконання наукових досліджень на 

замовлення головних управлінь Національної поліції та впровадження їх 

результатів у практичну діяльність, навчальний процес і наукову діяльність 

університету, законодавчий процес.  

Протягом 2018 року університетом здійснювалися дослідження для 

підрозділів Національної поліції України. Всього університетом відповідно до  

Плану НД і ДКР на 2018 рік підготовлено 16 планових методичних 

рекомендацій: 

1. Протидія підрозділами карного розшуку незаконному збуту 

вогнепальної зброї та вибухових речовин через мережу Інтернет: методичні 

рекомендації / Кириченко О.В., Козорог О.В., Ковч Я.М. – Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ. 2018. 24 с. 

2. Повноваження та обов’язки слідчого під час застосування інституту 

адміністративної відповідальності у ході досудового розслідування 

кримінальних проваджень, у тому числі у разі закриття кримінального 

провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного 

правопорушення: методичні рекомендації/ Захарко А.В., Черняк Н.П.,  

Соколова О.Ю., Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2018. 34 с. 

3. Алгоритм дій поліцейських під час складання протоколу про 

адміністративні правопорушення у разі відмови порушника назвати свої 

анкетні дані та неможливості встановлення його особи іншим способом: 

методичні рекомендації/ Сіроштан Ю.В., Савченко О.В., Мороз С.П., 

Коляденко В.А. .– Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2018. 106 с. 

4 . Встановлення схем мінімізації розмитнення товарів підприємствами-

імпортерами, експортерами при оформленні товарів. Алгоритм виявлення 

правопорушень по підміні товарів та зниження митної вартості товарів 

підприємствами, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю/ Рижков 

Е.В., Єфімов В.В., Кокшанов С.В., Соломіна Г.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ. 2018. 40 с. 

5. Дослідження практики проведення оперативних закупок наркотичних 

засобів та використання їх результатів у кримінальному процесі на території 
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держави з метою надання висновку щодо кількості можливих етапів 

проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів для одержання  

доказів незаконної діяльності: методичні рекомендації/ Кириченко О.В., 

Міщанинець О.М., Соколова О.Ю. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 

2018. 24 с. 

6. Алгоритм дій працівників підрозділів карного розшуку під час 

розкриття шахрайств, учинених через мережу Інтернет: методичні 

рекомендації/ Телійчук В.Г., Санакоєв Д.Б., Козорог О.В., Ковч Я.М. – Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2018. 55 с. 

7. Стійки, пересування, удари руками, ногами, захисні та контратакуючі 

дії: методичні рекомендації / Петрушин Д.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ. 2018.  32 с. 

8. Порядок та процедура притягнення до відповідальності замовників та 

учасників процедур конкурсних торгів за порушення Закону України «Про 

публічні закупівлі»: методичні рекомендації/ Дараган В.В., Бобров Д.Ю. – 

Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2018. 24 с. 

9. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне 

правопорушення щодо неповнолітньої особи: методичні рекомендації/ 

Голобородько Д.В., Кравченко І.С. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 

2018. 47 с. 

10. Захист інформаційних ресурсів підрозділів Національної поліції 

місцевого рівня: методичні рекомендації/ Рижков Е.В., Прокопов С.О., 

Махницький О.В., Гавриш О.С. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; 

Ліра ЛТД, 2018. 116 с. 

11. Затримання особи без ухвали слідчого судді працівниками 

Національної поліції: методичні рекомендації/ Солдатенко О.А., Рогальська 

В.В., Лазарева Д.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ.  

2018. 35 с. 

12. Закриття кримінального провадження слідчими Національної поліції: 

методичні рекомендації/ Гаркуша А.Г., Литвинов В.В., Федченко В.М. – 

Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2018. 48 с. 

13. Підготовка поліцейських  у вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання: основні алгоритми: методичні рекомендації/ 

Логвиненко Б.О., Андреєв А.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2018. 56 с. 

14. Взаємодія поліції та суспільства на засадах партнерства в діяльності 

підрозділів превентивної діяльності: методичні рекомендації/ Логвиненко Б.О., 

Кравченко І.С. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 24 с. 

15. Правові аспекти організації повернення в Україну постраждалих від 

торгівлі людьми осіб: методичні рекомендації/ Філяніна Л.А., Березняк В.С., 
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Таначев С.Є. Дніпро: Дніпроп. держ. ун.-т внутр. справ. 2018. 64 с. 

16. Особливості кваліфікації хуліганства поєднаного із опором 

працівнику поліції під час охорони громадського порядку: методичні 

рекомендації/ Шаблистий В.В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун.-т внутр. справ.  

2018. 62 с. 

 

9. СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ, 

СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ 

Науково-дослідна діяльність курсантів, студентів і слухачів університету 

є однією з основних складових підготовки висококваліфікованих фахівців, 

здатних творчо використовувати у практичній діяльності досягнення науки та 

науково-технічного прогресу. Вона покликана стимулювати активну наукову 

працю курсантів, студентів і слухачів у процесі навчання й оволодіння 

спеціальністю, виявляти серед них обдарованих, створювати умови для їх 

творчого і наукового зростання. 

Основними завданнями науково-дослідної роботи курсантів, студентів і 

слухачів є формування в них наукового світогляду, оволодіння методологією 

науково-дослідної діяльності, підвищення рівня знань з обраної професії, 

набуття навичок самостійного проведення наукових досліджень і вмінь творчо 

застосовувати отримані знання у практичній діяльності, розвиток творчого 

мислення, розширення наукового кругозору, ерудиції та індивідуальних 

здібностей майбутніх фахівців для вирішення практичних завдань тощо. 

Участь у конкурсах наукових робіт: 

Пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи курсантів, студентів і 

слухачів університету є участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів. 

У 2018 році курсанти, студенти та слухачі підготували 87 наукових робіт:  

- на конкурс ВНЗ МВС України було підготовлено 7 наукових робіт і 

відповідно отримано 7 призових місць; 

- на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт було 

підготовлено 14 наукових робіт, з них призових – 4; 

- на університетський конкурс було підготовлено 26 наукових робіт, з 

яких призових – 11. 

- на Конкурс науково-популярних есе серед здобувачів вищої освіти 

«Україна-Литва: партнерство у правовому просторі» підготовлено 40 науково-

популярних есе, серед них призових – 8. 

 Загальна кількість переможців у конкурсах наукових робіт – 31 особи. 

У Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів та студентів закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання університетом брали 

участь 7 (сім) конкурсантів.  

За результатами розгляду конкурсними комісіями наукових робіт 
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університет отримав 7 призових місць. 

Дипломом І ступеня нагороджені: 

У номінації «Кримінальний процес, криміналістика та судова 

експертиза» - Циб І.С., курсант групи ПС-444 факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування за роботу «Особливості викриття 

вбивств, прихованих інсценуванням»; 

У номінації «Суспільні науки» – Романов М.Ю., слухач магістратури за 

роботу «Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні: проблеми 

теорії та практики»; 

У номінації «Адміністративно-правові науки» − Лонська Є.В., курсант 

групи ПС-445 факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування за роботу «Актуальні питання законного застосування технічних 

засобів фото-, кінозйомки, відеозапису в діяльності працівників Національної 

поліції»; 

Дипломом  ІІ ступеня нагороджено: 

 У номінації «Кримінальне право та кримінологія» – Денисенко Є.М., 

курсант групи ДР-642 факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування за роботу «Кримінально-правовий вимір гендерної рівності в 

Україні»; 

У номінації «Оперативно-розшукова діяльність» – Романова П.Є., 

курсант групи ПС-542 факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування за роботу «Правові проблеми модернізації законодавства 

України у сфері здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних 

(слідчих) розшукових дій»; 

У номінації «Цивільно-правові науки» – Настич Т.М., курсант 2 курсу 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування за 

роботу «Особливості та проблеми правового регулювання інституту шлюбу»; 

Дипломом  ІІІ ступеня нагороджено: 

У номінації «Тактико-спеціальна та службово-бойова техніка» – 

Чернишов Г.В., курсант групи ПС-443 факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування за роботу «Особиста безпека працівників 

національної поліції при поводженні з радіоактивними матеріалами виявленими 

у незаконному обігу». 

 

У І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей (МОН України), що проходив на базі ДДУВС 

було відібрано 14 кращих наукових робіт курсантів, студентів і слухачів та 

відправлено до відповідних базових вищих навчальних закладів, в яких 

відбудеться другий тур Конкурсу. 

За результатами розгляду конкурсними комісіями наукових робіт 
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університет отримав 4 призових місця: 

ІІ місце отримали: 

У номінації «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право» - Лонська Є.В. (Науковий керівник: Кононець В.П); 

У номінації «Гендерні дослідження» – Момот А.І. (Науковий керівник: 

Наливайко Л.Р.); 

У номінації «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень; філософія права» – Фуріна А.І. (Науковий керівник: 

Наливайко Л.Р.); 

У номінації «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право» – Матвієнко Є.І. (Науковий керівник: Шаблистий В.В.).  

Протягом лютого-травня 2018 р. в університеті відбувся щорічний 

Університетський конкурс на кращу наукову роботу серед курсантів, 

студентів і слухачів, присвяченого Дню науки, на який було подано  

34 роботи.  

За результатами конкурсу 11 здобувачів вищої освіти отримали призові 

місця і були нагороджені: 

Дипломом І ступеня: 

1) Момот А.І.,  студентка 3-го курсу юридичного факультету; 

2) Волочаєва А.С., студентка навчальної групи ЮД-541  юридичного 

факультету;  

3) Фуріна А.І., студентка навчальної групи ЮД-541 юридичного 

факультету; 

Дипломом  ІІ ступеня: 

 1) Циб І.С., курсант навчальної групи ПС-444, факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування; 

 2) Поляков А.К., курсант навчальної групи КП-644 факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 

 3) Патріман М.В., курсант навчальної групи ПД-733 факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; 

 4) Кудря К.С., курсант IV курсу факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування; 

Дипломом  ІІІ ступеня: 

 1) Южека Р.С. слухач магістратури навчальної групи М-ЮД-722 

юридичного факультету; 

 2) Фуріна А.І. студентка навчальної групи ЮД-541  юридичного 

факультету; 

 3) Манік Ю.А. курсант навчальної групи ПС-542 факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування; 

 4) Шукюров К.Ю. студент навчальної групи Б-М-741 юридичного 
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факультету; 

Грамоту отримали: 

 1) Межевський І.М. студент навчальної групи ЮД-542 юридичного 

факультету; 

 2) Нестерова К.Ю. студентка навчальної групи ЮД-443 юридичного 

факультету; 

 3) Маценко Ю.В. студентка навчальної групи ЮД-542 юридичного 

факультету; 

 4) Пивовар Д.О. курсант навчальної групи ПС-543 факультету 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування; 

Подяку за участь отриимали: 

 1) Іщенко В.О. курсант навчальної групи ДР-641 факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування; 

 2) Дегтяр В.О. курсанту навчальної групи ФЕБ-743 факультету 

економіко-правової безпеки; 

 3) Сур І.С. слухач магістратури  навчальної групи М-КП-721,факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 

 4) Чабаненко Д.С. курсант навчальної групи КФД-641  Криворізького 

факультету; 

 5) Хитрук Р.О.  курсант навчальної групи ФЕБ-741 факультету 

економіко-правової безпеки; 

 6) Межевський І. М. студент навчальної групи ЮД-542 юридичного 

факультету; 

 7) Андрієнко С.Є.  курсант навчальної групи КП-641 факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції;  

 8) Сойка Ю.Ю. студентка навчальної групи ЮД-741 юридичного 

факультету; 

 9) Джафаров Ш.З.  курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування; 

 10) Доценко Н.О. курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування. 

 

 18 грудня 2018 року відбувся Конкурс науково-популярних есе серед 

здобувачів вищої освіти «Україна-Литва: партнерство у правовому 

просторі», який ініційовано і проведено відділом організації наукової роботи 

відповідно до плану роботи Центру литовського права Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ на 2018 рік. Для конкурсу учасник 

підготупали 40 науковово-популярних есе студентів, курсантів і слухачів 

університету, серед яких яких найкращі 8 робіт отримали : 
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Диплом І ступеню 

 1) Зєлєніна М. В. слухач магістратури юридичного факультету; 

 2) Настич Т. М. курсант 3 факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

Диплом ІІ ступеню 

  1) Фоміна Д.О. слухач магістратури юридичного факультету; 

 2) Рец В.В. курсант 2 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 3) Біденчук Т.В. курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції; 

Диплом ІІІ ступеню 

 1) Савченко В.О. слухач магістратури юридичного факультету; 

 2)Лось Б.Ю. курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 3)Чечель А.О. курсант 1 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування. 

Грамоту: 

У номінації «За ґрунтовність розкриття теми»:  

 Рец В. В.  курсант 2 курс факультет підготовки фахівців для підрозділів 

органів досудового розслідування; 

У номінації «За оригінальне розкриття теми»: 

 Копйова М.В. студентка 1 курсу факультету соціально-психологічної 

освіти та управління; 

 

У номінації «За фундаментальність правового аналізу»: 

 Гіренко О.О. курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

У номінації «За актуальність теми»: 

 Южека Р.С. слухач магістратури  юридичного факультету; 

У номінації «За інноваційний підхід»: 

 Старусьова А.М. курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції; 

У номінації «За креативність»: 

 Повстін І.В. курсант 2 курсу факультету економіко-правової безпеки. 

Подяку за участь: 

 Водоп’ян Д.В. курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Страшко О.П. курсант 1 курсу факультету економіко-правової безпеки; 

 Недойнов К.В. курсант 1 курсу факультету економіко-правової безпеки; 

 Шевцова Д.І. курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для 



 22 

підрозділів органів досудового розслідування;  

 Скалецький Д.А. курсанту 3 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Балюра А.О. курсант 4 курс факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Чечель А.О. курсант 1 курс факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Савенко О.Р. курсант 2 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Шишкіна К.О. курсант 2 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Овчаренко В. В. студентка 1  курсу юридичного факультету; 

 Чечель А.О. курсант 1 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Воробець Х.О. курсант 2 курсу факультету економіко-правової безпеки; 

 Таран А. Р. слухач магістратури факультету підготовки фахівців для  

підрозділів поліції превентивної діяльності; 

 Полоз А.М. курсант 2 курсу факультету економіко-правової безпеки; 

 Дегтяр В.А. курсант 2 курсу факультету економіко-правової безпеки 

 Сокол Р.В. студентка 2 курс кафедри економічної та інформаційної 

безпеки; 

 Михайленко К.В. курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Онищенко В.В. студентка 1 курс факультету соціально-психологічної 

освіти та управління; 

 Тупотіна Д.А. курсант 1 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів органів досудового розслідування; 

 Каріна Б.М. студентка 1 курс юридичного факультету; 

 Межевський І.М. студент 4 курсу  юридичного факультету; 

 Носик Р.М. студентка 2 курсу Криворізького факультету;  

 Збишко І.В. курсант 1 курсу Криворізького факультету; 

 Прудка Ю.С. студентка 2 курсу Криворізького факультету; 

 Якубська Д. В. студентка 2 курсу  Криворізького факультету. 

 

 У Всеукраїнському конкурсі науково дослідницьких проектів 

«Зберігаючи пам’ять про Голокост» 3 місце посів студент юридичного 

факультету Миропольський В.В. ( науковий керівник Єремєєва І.А.); 

 У Національному конкурсі наукових робіт «Роль молоді у розвитку 

парламентаризму в Україні» проведеного з нагоди дня юриста дипломом І 

ступеня нагороджено слухача магістратури Романова М.Ю. 
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Діяльність наукових гуртків кафедр: 

Протягом звітного періоду на кафедрах університету функціонувало 

15 наукових гуртків (залучено 15 кафедр), членами яких, згідно зі списками, є 

664 особи, з них 72 особи є одночасно членами 2-3 гуртків різних кафедр. 

Спостерігається позитивна динаміка щодо зростання членів гуртків (за три 

останні роки кількість залучених до гурткової роботи збільшилася на 103 

особи). 

Найбільше задіяно здобувачів до роботи у наукових гуртках на 

юридичному факультеті (259 особи) та факультеті підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності  (168 осіб).  

Наукове керівництво підготовкою здобувачами 

вищої освіти наукових 

У звітному періоді одним з пріоритетних напрямів науково-дослідної 

роботи курсантів, студентів і слухачів в рамках гурткової роботи стала участь у 

конференціях різного рівня за результатами яких були опубліковані тези 

доповідей. 

За звітний період опубліковано 666 наукових статей та тез доповідей у 

збірниках матеріалів НПЗ ( у тому числі і міжнародних НПЗ). 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції: 

 Кафедра цивільного права та процесу – 28; 

 Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки – 11; 

 Кафедра спеціальної фізичної підготовки – 1; 

Факультет підготовки фахівців для  підрозділів поліції превентивної 

діяльності: 

 Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної  

діяльності – 8; 

 Кафедра тактико-спеціальної підготовки – 8; 

 Кафедра теорії та історії держави та права – 59; 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів органів досудового 

розслідування: 

 Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії – 63; 

 Кафедра кримінального процесу – 85; 

 Кафедра кримінального права та кримінології – 27; 

Факультет економіко-правової безпеки: 

 Кафедра українознавства та іноземних мов – 30; 

 Кафедра філософії та політології – 67; 

Юридичний факультет: 

 Кафедра загальноправових дисциплін – 141; 

 Кафедра кримінально-правових дисциплін – 7; 
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 Кафедра цивільно-правових дисциплін – 43; 

 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – 84; 

Криворізький факультет: 

 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – 1; 

 Кафедра спеціальних дисциплін – 3. 

 

 6 травня 2018 року в Дніпропетровському державного університету 

внутрішніх справ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 

курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів  

«Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених у 

світлі євро інтеграційних процесів». Під керівництвом науково-педагогічних 

працівників університету було підготовлено 63 наукові доповіді учасників 

конференції, які увійшли до збірника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та 

докторантів  «Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих 

вчених у світлі євро інтеграційних процесів». 

 5 жовтня 2018 року відбулася Всеукраїнська студентська науково- 

практичної конференція «Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи 

подальшого розвитку та модернізації», в якій взяли участь, слухачі магіст- 

ратури, курсанти та студенти Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. Матеріали конференції можуть бути використані в науково-

дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ. 

Під керівництвом науково-педагогічних працівників університету було 

підготовлено 42 наукові доповіді курсантів, слухачів та студентів, які увійшли 

до збірника Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції: 

«Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та 

модернізації». 

 

 

10. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАХИСТ 

ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті 

здійснюється на базі докторантури та аспірантури, на кафедрах факультетів 

університету: 

- адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності; 

- кримінального права та кримінології; 

- кримінального процесу; 

- криміналістики, судової медицини та психіатрії;  

- оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки; 

- цивільно-правових дисциплін; 
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- кримінально-правових дисциплін. 

- загальноправових дисциплін; 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у 2018 р. 

здійснювалась за спеціальностями:  

– 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень; 

– 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 

– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; 

– 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право; 

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність; 

– 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

 

В університеті діє три спеціалізовані вчені ради, які забезпечують 

підготовку наукових кадрів. Зокрема, спеціалізована вчена рада з правом 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії в галузі права) за спеціальностями 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право; спеціалізована вчена рада з правом захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії в галузі 

права) за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право; спеціалізована вчена рада з правом захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора 

філософії в галузі права) за спеціальностями 21.07.05 – службово-бойова 

діяльність сил охорони правопорядку.  

Розділом 3 Плану НД і ДКР на 2018 рік передбачено підготовку 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук – 1; 

доктора філософії (кандидата юридичних наук) – 15.  

Із запланованої кількості у 2018 році захищено дисертаційні дослідження 

на здобуття ступеня доктора наук – 1 (Дараган В.В.(12.00.09);  

на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидат юридичних наук) – 

7 ( Іванчишин І.І. (12.00.09), Бідняк Г.С. (12.00.09), Пищида В.М. (12.00.07),  

Бойко О.П. (12.00.09), Андреєв А.В. (12.00.07), Молчанов Р.Ю. (12.00.07), 

Александрова А.Ю. (12.00.08).  

Крім цього, у 2018 році захистили дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук такі науково-педагогічні працівники та інші 
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фахівці університету: Логвиненко Б.О. (12.00.07), Грицай І.О. (12.00.01).  

На здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата юридичних наук) 

– Лазарєва Д.В.(12.00.09), Сидорова Е.О. (12.00.07).  

 

11. ОПОНУВАННЯ ПО ДИСЕРТАЦІЯМ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО 

СТУПЕНЯ КАНДИДАТА/ДОКТОРА НАУК 

 

Упродовж 2018 року науково-педагогічними працівниками було 

здійснено опонування по дисертаціям на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії/доктора наук. 

Наливайко Л.Р., проректор, професор кафедри загальноправових 

дисциплін, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України: 

1. Мухін В.В. «Індивідуальне регулювання у механізмі децентралізації у 

праві», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень» 12.00.01 (19.12.2018, Д.64.086.02.); 

Бабанін С.В., доцент кафедри кримінального права та кримінології, 

кандидат юридичних наук, доцент: 

1. Гануляк Е.М. «Диспозитивний метод реалізації кримінально-правової 

політики», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (27.11.2018, Д 08.727.04); 

Шаблистий В.В., професор кафедри кримінального права та 

кримінології, доктор юридичних наук, доцент: 

1. Чечин М.Ю. «Освіта як засіб виправлення та ресоціалізації 

засуджених», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (12.12.2018, К 64.502.01); 

 

2. Приходько А.А. «Запобігання крадіжкам у сільській місцевості», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (05.12.2018, К 11.737.01). 

Кириченко О.В., завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки, доктор юридичних наук: 

1. Пономарьов С.В. «Оперативно-розшукова протидія крадіжкам, 

поєднаним з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище», 

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (27.04.2018, СРД 

64.700.07); 
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2. Подгородній С.Д. «Обстеження житла чи іншого володіння особи 

шляхом таємного проникнення в них», дисертаційне дослідження на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (25.05.2018, СРД 64.700.07); 

3. Горбачов О.В. «Оперативно-розшукове забезпечення безпеки осіб, які 

виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи», дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(11.07.2018, СРД 64.700.07); 

4. Колінко В.О. «Проведення оперативного огляду підрозділами 

кримінальної поліції», дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(28.09.2018, СРД 64.700.07); 

5. Нечай В.В. «Проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування податкових злочинів, що вчинюються організованими групами», 

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (27.12.2018, СРД 

64.700.07). 

Чаплинський К.О., завідувач кафедри криміналістики, судової 

медицини та психіатрії, доктор юридичних наук, професор: 

1. Ценов В.М «Організаційно-тактичні основи проведення оперативної 

комбінації органами Національної поліції України», дисертаційне дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність (31.05.2018, СРД 26.007.02); 

Єфімов М.М., доцент кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії, кандидат юридичних наук: 

1. Герасимчук С.С. «Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором 

представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони 

громадського порядку», дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(24.05.2018, Д 08.727.02); 

2. Хмеленко В.В. «Принципи оперативно-розшукового запобігання 

злочинам», дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
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криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(02.07.2018, Д 08.727.02); 

3. Береза Ю.М. «Розслідування незаконного заволодіння 

військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими 

речовинами», дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(02.07.2018, Д 08.727.02); 

4. Шерудило В.В. «Процесуальний порядок проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування», 

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (16.11.2018, СРД 26.007.02). 

 

12. ПІДГОТОВКА ВІДГУКІВ НА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА/ДОКТОРА 

НАУК 

Упродовж 2018 року науково-педагогічними працівниками було 

проведено підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата/доктора наук. 

Наливайко Л.Р., проректор, д.ю.н., професор кафедри загальноправових 

дисциплін: 

1. Гиляка О.С. «Юридичний документ: поняття, особливості, види», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень» 12.00.01 (28.02.2018, Д 64.086.02); 

2. Дічко Г.О. «Теоретико-правові засади медичного права в україні в 

контексті правової глобалізації» дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень» 12.00.01 (06.03.2018, К 17.127.09); 

3. Крижановська О.В. «Інституційні засади правопорядку: 

загальнотеоретичне дослідження» дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень» 12.00.01 (06.03.2018, К 17.127.09); 

4. Журенок Т.В. «Правові засади легалізації та делегалізації неурядових 

організацій у сучасних державах» дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень» 12.00.01 (30.03.2018, К 41.136.01); 

5. Гальонкіна Ю.С. «Світоглядні детермінанти сучасної вітчизняної 

юридичної освіти» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
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юридичних наук за спеціальністю «Філософія права» – 12.00.12 (11.05.2018, Д 

26.007.01); 

6. Якушина О.С. «Конституційне право на освіту: теорія та практика 

реалізації» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю «Конституційне право; муніципальне право» – 12.00.02 

(25.06.2018, Д 64.086.04); 

7. Поклонська О.І. «Журналіст як суб’єкт інформаційних відносин: 

конституційно-правовий аспект» дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю «Конституційне право; 

муніципальне право» – 12.00.02 (25.06.2018, Д 64.086.04); 

8. Коршунова Н.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 12.00.01 (28.03.2018, Д 26.007.01); 

9. Журенок Т.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 12.00.01 (30.03.2018, К 41.136.01); 

10. Бовінов Р.Г., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління за спеціальністю Державна служба – 25.00.03  

(26.04.2018, Д 08.866.01); 

11. Гальонкіна Ю.С., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Філософія права» – 12.00.12 (11.05.2018,  

Д 26.007.01); 

12. Кушнір І.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Конституційне право; муніципальне право» – 

12.00.02 (25.06.2018, Д 26.007.04); 

 

13. Джуська А.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Конституційне право; муніципальне право» – 

12.00.02 (25.06.2018, Д 26.007.04); 

14. Онищук І.І., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 12.00.01 (27.06.2018, Д 26.007.04); 

15. Хаврат О.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 12.00.01 (27.06.2018, К 64.051.31); 

16. Дурдинець М.Ю., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Філософія права» – 12.00.12 (06.07.2018,  

Д 26.007.01); 

17. Барабаш О.О., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/speczializovani-vcheni-radu/speczializovani-radi-navs/specializovana-vchena-rada-d-2600701/
https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/speczializovani-vcheni-radu/speczializovani-radi-navs/specializovana-vchena-rada-d-2600701/
https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/speczializovani-vcheni-radu/speczializovani-radi-navs/specializovana-vchena-rada-d-2600701/
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політичних і правових учень» 12.00.01 (30.08.2018, Д 64.086.04); 

18. Ярунів М.І., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Філософія права» – 12.00.12 (20.09.2018,  

К 35.725.02); 

19. Боршош І.С., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» – 12.00.07 (28.09.2018, Д 64.700.01); 

20. Джафарова М.В., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» – 12.00.07 (24.10.2018, Д 64.700.01); 

21. Безуса Ю.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 12.00.01 (23.11.2018, Д 64.700.02); 

22. Іванов С.В., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» – 12.00.07 (30.11.2018, Д 64.700.01); 

23. Форостянко Д.В., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 12.00.01 (30.11.2018, К 64.051.31); 

24. Маринів А.В., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю Конституційне право; муніципальне право – 

12.00.02 (18.12.2018, Д 64.086.04); 

25. Ковач Я.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» 12.00.01 (20.12.2018, Д 64.086.02); 

 

26. Дідич Т.О. «Теоретико-методологічні засади правоутворення», 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень» 12.00.01 (25.06.2018, Д 26.001.04); 

27. Онищук І.І. «Правовий моніторинг: теоретичні та прикладні засади», 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень» 12.00.01 (27.06.2018, Д 26.001.04). 

Шаблистий В.В., професор кафедри кримінального права та 

кримінології, доктор юридичних наук, доцент: 

1. Купар Д.Ю. «Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини 

проти порядку несення військової служби», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право (15.06.2018, Д 64.700.03); 
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2. Мирошниченко А.К. «Кримінологічна характеристика помсти як 

мотиву вчинення злочинів щодо працівників правоохоронних органів та суду», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (15.06.2018, Д 64.700.03); 

3. Ізай І.М. «Кримінально-правова протидія втручанню в діяльність 

працівників правоохоронних органів», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право (25.05.2018, Д 26.236.02); 

4. Орлов Ю.В. «Кримінально-правова характеристика злочину незаконне 

знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158-2 КК 

України)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (20.04.2018, К 26.889.02); 

5. Янко В.М., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (29.11.2018, К 41.884.04); 

6. Міщенко О.В. «Кримінальна відповідальність за створення 

терористичної групи чи терористичної організації», дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (20.10.2018, 

К 26.706.01); 

7. Романюк І.М. «Кримінально-правова характеристика злочинів, що 

посягають на інтелектуальну власність», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право (09.02.2018, К 35.725.02); 

8. Кострицький В.В. «Кримінальна відповідальність за створення 

терористичної групи чи терористичної організації», дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (29.11.2018, 

К 41.884.04); 

9. Бурдега Р.В. «Кримінологічна характеристика та запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

(30.11.2018, К 41.884.04); 

10. Погарченко Т.В. «Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинам, пов’язаним із порушенням державних соціальних стандартів», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-
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виконавче право (20.11.2018, К 26.142.05); 

11. Мокляк С.В. «Кримінально-правова характеристика незаконного 

виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що 

вчиняються організованою групою», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (11.12.2018, КК  64.502.01); 

12. Кулькіна Я.С. «Кримінальна відповідальність за порушення правил 

поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять 

підвищену небезпеку для оточення», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (24.11.2018, Д 64.700.03); 

13. Митрофанов І.І. «Теоретичні засади механізму реалізації кримінальної 

відповідальності», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (07.07.2018, Д 64.700.03); 

14. Бесчастний В.М. «Теорія та практика кримінологічного забезпечення 

протидії злочинності в Україні», дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (23.02.2018, Д 64.700.03); 

15. Волинець Р.О. «Кримінально-правова охорона фондового ринку», 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (29.11.2018, Д 26.001.05); 

16. Вознюк А.А. «Теоретичні та практичні проблеми кримінальної 

відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як 

посягання на громадську безпеку», дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (10.11.2018, Д 26.007.03); 

17. Степанченко О.О. «Протидія етнорелігійному тероризму: 

кримінологічний, віктимологічний та геополітичний аналіз», дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (24.11.2018, 

Д 26.007.03). 

Хашев В.Г., доцент кафедри кримінального права та кримінології, 

кандидат юридичних наук, доцент: 

1. Шкута О.О. «Теоретико-прикладні засади функціонування 

кримінально-виконавчої системи України», дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право (09.11.2018, Д 27.855.03). 
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Кисельов І.О., викладач кафедри кримінального права та кримінології, 

кандидат юридичних наук: 

1. Данильченко Ю.Б. «Тероризм: феномен, детермінація, протидія», 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (24.11.2018, Д 64.700.03). 

Бабанін С.В., доцент кафедри кримінального права та кримінології, 

кандидат юридичних наук, доцент: 

1. Красій М.О. «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозв’язок 

кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

(14.11.2018, Д 26.236.02); 

2. Остапко К.С. «Правова регламентація виконання покарання у виді 

позбавлення волі у виправних колоніях мінімального рівня безпеки», дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

(21.11.2018, Д 64.086.01). 

Нестерцова-Собакарь О.В., професор кафедри цивільно-правових 

дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент: 

1. Трошкіна К. Є. «Становлення інституту громадянства в УНР та ЗУНР 

(1918 – 1921 рр.): історико-порівняльне дослідження», дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень» 12.00.01 

(26.12.2018, Д 20.149.01). 

 

Кириченко О.В., завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки, доктор юридичних наук: 

1. Братковський В.М. «Адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право (26.06.2018, СРК 35.725.01); 

2. Сукмановська Л.М. «Адміністративно-правове забезпечення боротьби з 

тероризмом на транспорті», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право (26.06.2018, СРК 35.725.01); 

3. Пилипів Р.М. «Адміністративно-правове регулювання діяльності 

патрульної поліції у сфері дорожнього руху в Україні: забезпечення безпеки та 

протидія злочинності», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
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юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право (27.06.2018, СРК 35.725.01); 

4. Головань О.М. «Методика визначення раціонального варіанта 

перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій 

для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право (28.09.2018, СРД 64.726.01); 

5. Скоромний Д.А. «Правове регулювання прийняття кримінальних 

процесуальних рішень», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(29.11.2018, К 41.884.04); 

6. Марченко О.А. «Процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(30.11.2018, К 41.884.04); 

7. Лазарєв А.П. «Механізм проведення слідчих (розшукових) дій у 

кримінальному провадженні», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(19.12.2018, К 64.051.30); 

8. Ірха Ю.Б. «Правові та організаційні засади міжнародного 

співробітництва Служби безпеки України з протидії екстремістській 

діяльності», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 21.07.01 – забезпечення державної безпеки (09.11.2018, 

СРД 26.706.02 ); 

9. Полтавський Е.М. «Нормативно-правове регулювання службово-

бойової діяльності органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони 

правопорядку у кризових ситуаціях», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова 

діяльність сил охорони правопорядку (20.12.2018, СРК 52.884.01); 

10. Ролін І.Ф. «Розвиток теоретичних основ тилового забезпечення 

угруповання Національної гвардії України в стабілізаційних діях», дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

20.01.01 – воєнне мистецтво (17.05.2018, СРД 26.709.02); 

11. Семенюк О.Г. «Кримінально-правові та кримінологічні засади 

забезпечення охорони державної таємниці», дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право 
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та кримінологія; кримінально-виконавче право (24.05.2018, СРД 64.700.07); 

12. Пеньков С.В. «Засоби оперативно-розшукової діяльності підрозділів 

кримінальної поліції», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (25.05.2018, СРД 64.700.07); 

13. Шмоткін О.В. «Забезпечення національної безпеки: філософська-

правова парадигма», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 21.07.01 – забезпечення державної безпеки 

України (26.10.2018, СРД 26.706.02). 

Дараган В.В., завідувач кафедри кримінального процесу, доктор 

юридичних наук, доцент: 

1. Окушко А.В. «Виявлення та розслідування підрозділами Національної 

поліції порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-

бойова діяльність сил охорони правопорядку (31.01.2018, СРД 26.007.02); 

2. Хижна О.Р. «Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім’ї як засада у кримінальному провадженні», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони 

правопорядку (16.11.2018, Д 26.007.05); 

3. Мазійчук В.А. «Оперативно-розшукова протидія одержанню 

неправомірної вигоди в агропромисловому комплексі» дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (20.04.2018, СРД 64.700.07). 

Рогальська В.В., доцент кафедри кримінального процесу, кандидат 

юридичних наук: 

1. Завтур В.А. «Особливості доказування при розгляді та вирішенні 

слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(31.03.2018, Д 41.086.03); 

2. Горошко В.В. «Тимчасове вилучення майна (кримінальний 

процесуальний аспект)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(30.11.2018, К.41.884.04). 

Боняк В.О., завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор 
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юридичних наук, доцент: 

1. Хопта С.Ф. «Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості 

судді та її роль в ухваленні судових рішень», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень (27.02.2018, Д 26.001.04); 

2. Чепець О.С. «Концептуальні основи, законодавче забезпечення та 

практика нотаріату в радянській Україні», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень (05.03.2018, К 17.127.09); 

3. Реньов Є.В. «Цінності конституційного ладу України та їх правова 

регламентація», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право 

(23.04.2018, Д 64.086.04); 

4. Наставна Г.В. «Антрополого-комунікативний підхід дослідження 

права: природа, зміст, функціональне призначення»,  дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень (15.06.2018, Д 

26.001.04); 

5. Золотухіна О.М. «Функціональне призначення нотаріату:  теоретико-

правові аспекти», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень (15.06.2018, К 26.130.03); 

6. Кириченко Ю.В. «Конституційно-правове регулювання прав людини в 

Україні в контексті гармонізації з законодавством європейських держав», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (05.05.2018, 

Д 61.051.07). 

Чаплинський К.О., завідувач кафедри криміналістики, судової 

медицини та психіатрії, доктор юридичних наук, професор: 

1. Бурлака О.В. «Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність (28.03.2018, Д 26.001.05); 

2. Бондаренко В.В. «Розслідування злочинів, пов’язаних зі знищенням, 

підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (25.04.2018, Д 26.007.05); 

3. Дояр Є.В. «Затримання особи у кримінальному провадженні», 
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дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (23.06.2018, Д 26.007.05); 

4. Лубенцов А.В. «Теоретичні та методичні основи судової автотехнічної 

експертизи», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (22.03.2018, Д 64.700.01); 

5. Мазурок О.Я. «Криміналістичне забезпечення діяльності Національної 

поліції під час розшуку безвісно відсутніх осіб», дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (30.05.2018, Д 26.007.05); 

6. Маслюк О.В. «Процесуальна діяльність захисника зі спростування 

підозри (обвинувачення)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(03.05.2018, К 35.052.23); 

7. Мельниченко А.В. «Забезпечення прав особи на досудовому 

розслідуванні», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (26.06.2018, Д 26.007.05); 

8. Павлишин Б.О. «Техніко-криміналістичне забезпечення досудового 

розслідування», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (27.02.2018, К 26.005.05); 

9. Павлишина А.А. «Криміналістичне забезпечення доказування у 

кримінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність (28.02.2018, К 26.005.05); 

10. Перлин С.І. «Техніко-криміналістичне забезпечення досудового 

розслідування підрозділами Експертної служби МВС України», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність (28.03.2018, Д 64.700.01); 

11. Писарчук І.В. «Організаційно-правові основи діяльності  оперативних 

підрозділів у протидії нецільовому використанню бюджетних коштів 

службовими особами», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 
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(04.05.2018, К 35.052.23); 

12. Радзієвька О.Г. «Правові засади протидії негативним інформаційним 

впливам на дітей в Україні», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(28.03.2018, К 26.501.01); 

13. Симоненко Н.О. «Розслідування зґвалтувань минулих років», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (27.02.2018, Д 26.007.05); 

14. Фаринник В.І. «Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження в 

кримінальному процесі України», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(12.03.2018, Д 26.001.05); 

15. Шапутько С.В. ««Повноваження слідчого судді щодо судового 

контролю у кримінальному провадженні», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(27.06.2018, Д 26.001.05); 

16. Нізовцев Ю.Ю. «Судово-експертне дослідження ознак 

несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних 

систем: теоретико-прикладні аспекти», дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(29.05.2018, СРД 64.700.07); 

Пиріг І.В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії, доктор юридичних наук, професор: 

1. Іванцова О.В. «Криміналістична характеристика та особливості 

розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність (09.02.2018, К 64.051.30); 

2. Камишанський О.Ю. «Особливості методики розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості», дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність (01.06.2018, К 41.884.04); 

3. Рудницька Ю.В. ««Розслідування крадіжок, вчинених неповнолітніми», 
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дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (30.01.2018, К 26.063.02). 
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