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Науково-дослідна робота університету у 2019 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 2019 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 2019 рік 

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

конструкторських робіт Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ на 2019 рік (далі – План) передбачено виконання 78 пунктів (у 

2018 р. – 77), з яких підручники: 2; монографії: 14; навчальні посібники: 31; 

довідники, курси лекцій, збірники, хрестоматії: 11; практикуми: 2; методичні 

рекомендації: 12; словники: 4; навчальний відеопосібник: 1; патент на 

винахід: 1. 

Передбачені у звітному періоді пункти Плану НД і ДКР університету в 

переважній більшості виконані. Із 78 пунктів Плану виконано 69 (не виконано з 

об’єктивних причин – 6; перенесено строки виконання – 3).  

 

Загалом в університеті на виконання першого та другого розділів 

Плану НД і ДКР університету на 2019 рік виконано 69 позицій: 

- 13 монографій; 

- 1 підручник;  

- 26 посібників; 

- 1 відеопосібник; 

- 11 методичних рекомендацій; 

- 2 практикуми; 

- 11 курсів лекцій, збірників та довідників;  

- 3 словники; 

- 1 патент на корисну модель. 
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Невиконаними з об’єктивних причин залишається 4 позиції Плану: 

1. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник / 

Макарова Т.М. (Скасовано у зв’язку зі звільненням автора праці. Доповідна 

записка від 14.06.2019 № 1533) – п. 1.37 Плану НД і ДКР на 2019 рік; 

2. Глосарій «Теорія держави і права» / Дацюк Т.К. (Скасовано у зв’язку зі 

звільненням автора праці. Доповідна записка від 14.06.2019 № 1533). – п. 1.25 

Плану НД і ДКР на 2019 рік; 

3. Ділові папери юристів: наочний посібник / Мірошниченко Л.В., 

Козинець І.І. (Доповідна записка від 20.12.2019 № 1578). – п. 1.58 Плану НД і 

ДКР на 2019 рік; 

4. Міжнародне митне право як соціальний феномен: теоретичний, 

методологічний та прикладний аспекти: монографія / Перепьолкін С.М. 

(Скасовано у зв’язку зі звільненням автора праці. Доповідна записка від 

09.10.2019 № 2770). – п. 1.63 Плану НД і ДКР на 2019 рік; 

5. Основи надання поліцейськими дошпитальної допомоги під час 

виникнення екстремальних ситуацій з імовірною високою загрозою: навчальний 

відеопосібник / Островська Г.А. (Скасовано у зв’язку зі звільненням автора 

праці). – п. 2.2 Плану НД і ДКР на 2019 рік; 

6. Організація діяльності підрозділів кримінальної поліції щодо протидії 

економічним злочинам в АПК України: методичні рекомендації / Єфімов В.В. 

(Скасовано у зв’язку зі звільненням автора праці. Доповідна записка від 

16.09.2019 № 2576). – п. 2.11 Плану НД і ДКР на 2019 рік; 

Перенесено строки виконання: 

1. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції України: 

підручник / Кириченко О.В. (перенесено виконання на 2020 рік, доповідна 

записка від 07.11.2019 № 2972). 

2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі 

охорони здоров’я населення:навчальний посібник (Логвиненко Б.О.) – п. 1.27 

Плану НД і ДКР на 2019 рік (Перенесено на січень 2020, рішення НМР від 

21.11.2019 протокол № 3). 

3. Основи управління в Національній поліції України: навчальний 

посібник (Кравченко І.С.) п. 1.43 Плану НД і ДКР на 2019 рік (Перенесено на 

січень 2020, рішення НМР від 21.11.2019 протокол № 3). 

 

1.2. Позапланова науково-дослідна робота 

У звітному періоді науково-педагогічними працівниками університету 

позапланово підготовлено:  

- монографії (3); 

- навчальні посібники (7); 

- збірники НПА (1); 

- методичні рекомендації для підрозділів Національної поліції (6); 
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- конспекти лекцій (1) 

- патент на корисну модель/винахід (3). 

У 2019 році отримано патент на корисну модель № 134829 «Пристрій для 

захисту електричної мережі від несанкціонованого підключення споживачів» 

(винахідники – Вишня В.Б., Фоменко А.Є., Мирошниченко В.О.). 

Підготовлено та направлено до ДП «Укрпатент» __ заявки на отримання: 

1. Патент на винахід «Пристрій для захисту електричної мережі від 

несанкціонованого підключення електроприймачів» (винахідники –  

Вишня В.Б., Фоменко А.Є., Мирошниченко В.О.); 

2. Патент на винахід «Пристрій контролю споживання електроенергії у 

розгалужених мережах» (винахідники – Вишня В.Б., Фоменко А.Є., 

Мирошниченко В.О.). 

Заявки на отримання патентів перебувають на розгляді експертної комісії 

ДП «Укрпатент». 

 

Довідково: у 2018 році позапланово було виконано 5 монографій, 2 посібники,  

5 курсів лекцій, збірників, довідників, 1 патент на корисну модель, 2 заявки на винахід. 

 

2. Опублікування наукових статей та тез доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій: 

Протягом 2019 року науково-педагогічними працівниками здійснено 

публікацію 243 наукових статей та 631 тезу-доповідей на науково-практичних 

заходах різного рівня: 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування: 

1. Кафедра кримінального процесу – 12/48 

2. Кафедра кримінального права та кримінології – 3/24 

3. Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії – 10/43 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції: 

1. Кафедра цивільного права та процесу – 6/21 

2. Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки – 

24/35. 

3. Кафедра спеціальної фізичної підготовки – 4/20 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності: 

 1. Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності –4/22 

 2. Кафедра тактико-спеціальної підготовки – 13/68 

 3. Кафедра теорії та історії держави і права – 17/39 

Факультет економіко-правової безпеки: 

1. Кафедра українознавства та іноземних мов – 20/35 

2. Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської  
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діяльності – 2/16 

3. Кафедра фінансово-економічної безпеки – 4/16 

Юридичний факультет: 

1. Кафедра загальноправових дисциплін – 35/60 

2. Кафедра цивільно-правових дисциплін – 29/33 

3. Кафедра кримінально-правових дисциплін – 9/33 

4. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – 10/50 

5. Кафедра фізичного виховання – 6/14 

Факультет соціально-психології освіти та управління: 

1. Кафедра управління та адміністрування – 8/4 

2. Кафедра міжнародних відносин та туризму – 2/3 

3. Кафедра психології та педагогіки – 4/7 

4. Кафедра аналітичної економіки та менеджменту – 12/33 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки – 9/7 

Всього: 243 наукові статті та 631 тези доповідей (у 2018 році – 234/581). 

 

2.1. Опублікування наукових статей у виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus/Web of Science 

Протягом 2019 року науково-педагогічними працівниками здійснено 

публікацію 36 наукових статей у видання, що включені до науко метричних баз 

Scopus/Web of Science (у 2018 році – 20). З них по кафедрах (статті): 

Факультет  Кафедра  

Кількість 

НПП  

2019  

Всього по 

факультету  

ЮФ  

Загальноправових дисциплін  4  

16  

Цивільно-правових дисциплін  6  

Соціально-гуманітарних дисциплін  1  

Кримінально-правових дисциплін  1 

Фізичного виховання  4  

ФПФОДР  

КСМП  4  

9 Кримінального права та кримінології  4  

Кримінального процесу 1 

ФПФПКП  
Оперативно-розшукової діяльності  3  

9  
Цивільного права та процесу  6  

ФПФППД  АППАД  5 14  
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Теорії та історії держави та права 1 

Тактико-спеціальної підготовки  8 

ЕтаІБ  Економічної та інформаційної безпеки  3  3 

 

Загалом 2018 2019 

Кількість статей 20 36 

 

3. ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ  

З УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА  

ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
 

За звітний період університетом підготовлено 21 пропозицію з 

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

чинного законодавства з питань правоохоронної діяльності, зокрема було: 

1. Пропозиції до проєкту Закону України від 30.08.2019 № 1208 «Про 

Бюро фінансових розслідувань»; 

2.  Пропозиції до проєкту Закону України «Про фахову передвищу 

освіту»; 

3.  Пропозиції до проєкту Закону України «Про безпеку секретної 

інформації»; 

4. Пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо ліквідації корупційної схеми в пенітенціарній 

системі шляхом вилучення статті 391 Кримінального кодексу України)» реєстр. 

№ 2079; 

5. Пропозиції до чинного КПК України; 

6. Пропозиції до законопроєкту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину»; 

7. Пропозиції до Положення про заклади вищої освіти із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для МВС України і НП 

України; 

8. Пропозиції до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників»; 

9. Пропозиції до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи  

Міністерства внутрішніх справ України на період до 2020 року; 

10. Пропозиції до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України з 

реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» на 2019 рік; 

11.  Пропозиції до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень»; 
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12. Пропозиції до проекту Положення: «Про іменні стипендії Верховної 

Ради України для молодих учених»; 

13. Пропозиції до проєкту Положення «Про Премію Верховної Ради 

України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок»; 

14. Пропозиції до проєкту Закону України «Про загальну структуру, 

чисельність та основні функції Міністерства внутрішніх справ України»; 

15. Пропозиції до Закону України «Про освіту»; 

16. Пропозиції до проєкту Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність»; 

17. Пропозиції до проєкту Закону України «Про Державну  службу 

фінансових розслідувань»; 

18. Пропозиції до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень»; 

19. Пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень 

кримінального процесуального законодавства»; 

20. Пропозиції до проєкту Положення про Наукову раду Міністерства 

внутрішніх справ України; 

21. Пропозиції до проєкту Положення про організацію наукової та 

науково-технічної діяльності в органах системи МВС. 

 

4. 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 голови Дніпровської обласної ради Гліба 

Пригунова. За результатами конкурсу у номінації «за досягнення у науковій та 

педагогічній діяльності» перемогу отримала к.ю.н. Чепік-Трегубенко О.С. 

(квітень 2019). 

- Конкурс на здобуття премії голови Дніпровської обласної ради Гліба 

Пригунова. За результатами конкурсу у номінації «за досягнення у науковій та 

педагогічній діяльності» перемогу отримала викладач кафедри Лук’яненко Т.В. 

(листопад 2019). 

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» д.ю.н., доцента Грицай І.О. За результатами конкурсу отримано 
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грамоту Президії НАН України (квітень 2019). 

Кафедра спеціальної фізичної підготовки факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції: 

- Конкурс на здобуття премії голови Дніпровської обласної ради Гліба 

Пригунова. За результатами конкурсу у номінації «за досягнення у спортивній 

діяльності, розвиток спортивного руху» перемогу отримав к.ю.н., завідувач 

кафедри Богуславський В.В. (квітень 2019). 

- Конкурс проєктів і стартапів «InnoDnipro». За результатами конкурсу 

отримано диплом фіналіста за проєт «Апгрейд», підготовлений завдувачем 

кафедри, к.ю.н. Богуславським В.В. (грудень 2019). 

Кафедра кримінального права та кримінології факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування: 

- Конкурс Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Кращий 

молодий вчений». За результатами конкурсу перемогу отримав д.ю.н., доцент 

Шаблистий В.В. (вересень 2019). 

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту факультету 

соціально-психологічної освіти та управління: 

- Відзнака Верховної Ради України для переможців Міжнародної програми 

«Наукова еліта України». Нагороджено доцента кафедри, к.е.н., доцента 

Вакулич М.М. почесною грамотою та орденом «Науковець року – 2019» 

(листопад 2019). 

- Відзнака Верховної Ради України для переможців Національного проєкту 

«Флагмани освіти України – 2019». Нагороджено орденом «Флагман освіти 

України» доцента кафедри, к.е.н., доцента Вакулич М.М. (грудень 2019). 

 

Участь у Конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та 

профорієнтаційну продукцію в апараті МВС 

У 2019 році університет брав участь у Конкурсі на краще правниче 

видання у системі МВС, за результатами якого отримано 6 перемог  

(у 2018 – 1 перемога (диплом II ступеня) 

 

Номінація Продукція, автор Місце 

Наукові періодичні 

видання (наукові 

журнали, збірники 

наукових праць,  

у тому числі 

електронні) 

Scientific bulleting of the Dnipropetrovsk State University 

of Internal Affairs / Special issue № 2 (92) – Dnipro: 

DSUIA, 2018. – 244 p. 

 

 

3 місце 

Винаходи, корисні 

моделі, промислові 

зразки 

Патент на корисну модель «Система управління 

нарядами мобільної патрульної служби» № 125582. 

Зареєстр. 10.05.2018. 

1 місце 

Підручники Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: 

підручник / кол. авт.; за заг.ред. д-ра тех. наук, проф. В. 

Б. Вишні. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 228 с. 

 

3 місце 
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Посібники Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. 

посіб. / Вітвіцький С. С. та ін.; ред. Л. Р. Наливайко. – 

Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 

716 с. 

2 місце 

Видання, що містять 

інформацію з 

обмеженим доступом 

 

Кириченко О. В., Кисельов А. О., Ведмідський О. В., 

Богач А. С. Організація роботи з негласними 

позаштатними працівниками кримінальної поліції: 

навч. посіб. – Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. 

справ, 2018. – 140 с. 

3 місце 

Профорієнтаційна 

продукція 

 

Іграшка м’яка (собака у формі поліцейського) – 1 шт.; 

пакет – 1 шт.; блокнот – 1 шт.; закладка – 2 шт.; 

календар – 1 шт.; зошит – 1 шт.; показчик «Неправильні 

англійські дієслова» – 1 шт.; настінний календар – 1 

шт.; папки – 2 шт., візитівка календар – 2 шт.; буклет 

нглійською мовою – 1 шт.; інформаційний буклет – 1 

шт.; плакат про вступ – 1 шт.; плакат ДДУВС великий – 

1 шт.; флешка візитка – 1 шт. 

2 місце 

 

5. УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ТА ІНШИХ ПРОГРАМАХ НАУКОВОГО 

СПРЯМУВАННЯ, А ТАКОЖ У ПРОЕКТАХ ІЗ НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ 

СТАЖУВАНЬ ЗА КОРДОНОМ  

 

Протягом 2019 року науково-педагогічними працівниками прийнято 

участь у 30 проектах із наукових та освітніх стажувань за кордоном  

(у 2018 році – 9). З них по кафедрах (стажування за кордоном): 

Факультет Кафедра 

Кількість 

стажувань 

2019 

Всього по 

факультету 

ЮФ 

Загальноправових дисциплін 7 

15 
Цивільно-правових дисциплін 3 

Соціально-гуманітарних дисциплін 3 

Кримінально-правових дисциплін 2 

ФПФОДР Кримінального права та кримінології 6 6 

ФПФПКП 
Оперативно-розшукової діяльності 2 

5 
Цивільного права та процесу 3 

ФПФППД АППАД 1 1 

ФЕБ 
Філософії та політології 1 

3 
Українознавства та іноземних мов 2 
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Загалом 2018 2019 

Кількість стажувань 9 30 

 

Протягом 2019 року науково-педагогічними працівниками прийнято 

участь у 7 грантових та інших програмах наукового спрямування (у 2018 р. – 3): 

 

Загалом 2018 2019 

Підготовлено грантових заявок 3 7 

 

 

6. ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, 

КРУГЛИХ СТОЛІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ, У 

Т.Ч. ПОЗАПЛАНОВИХ 

 

Одним із напрямів наукової діяльності в університеті є проведення 

науково-практичних заходів – конференцій, семінарів, круглих столів та інших 

заходів наукового характеру. Протягом 2019 року відповідно до Плану НПЗ на 

2019 рік на базі університету було заплановано проведення 37 науково-

практичних заходів. Фактично було проведено 40 заходів наукового характеру, з 

яких 5 заходів – позапланово. Два запланованих заходи було проведено за 

зміненим форматом:  

– регіональний круглий стіл «Патріотичне виховання студентської 

молоді» (до 204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка) рішенням кафедри 

було проведено у форматі читань; 

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми 

забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та 

міжнародний досвід» була проведена у форматі міжнародної пленарної дискусії 

на тему «Питання імплементації моделі соціальної ідентичності 

(Скандинавської) у роботі Національної поліції України при забезпеченні 

публічного порядку та безпеки». 
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2017 29 4 12     1 6   2 4 

2018 41 5 11     7 5   5 8 

2019 40 5 8 2   3 8   3 11 

 

Серед найбільш значних заходів можна зазначити такі:  

1. Ювілейний V Міжнародний студентський Саміт «Права людини в 

умовах сучасних глобалізаційних викликів» організований та проведений  

25-26.04.2019 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 ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Міжнародна та національна безпека: теоретичні 

та прикладні аспекти», присвячена річниці з дня заснування Університету 

(15.03.2019). 

3. Всеукраїнська англомовна науково-практична конференція здобувачів 

вищої освіти «Молодь і світова співпраця» (11.04.2019). 

4. Підсумкова науково-практична конференція за результатами 

проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти ЗВО МВС України. (16.05.2019). У 2019 році на базі 

Університету вперше проводився другий тур конкурсу наукових робіт 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО МВС України. До 

участі у ІІ турі конкурсу було представлено 66 робіт. У результаті роботи 

конкурсної комісії для захисту було відібрано 33 роботи. Для публічного захисту 

результатів своїх досліджень автори  були запрошені на підсумкову 

конференцію. 

5. Всеукраїнський круглий стіл «Визначення корупційних ризиків у 

діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» 

(25.06.2019). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Дискусійні питання 

застосування антикорупційного законодавства» (25.11.2019). 

7. Міжнародна науково-практична конференція на тему «Права людини: 

методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти» (9.12.2019), яку 

було проведено спільно з Дніпропетровською державною адміністрацією. 
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8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дискусійні питання 

розвитку юридичної освіти в Україні (визначення професійних 

компетентностей слідчого та його ролі у розбудові правової держави)» 

(23.12.2019). Головною метою конференції було створення професійного 

майданчику для відкритого діалогу, обміну думками, актуальною інформацією 

щодо значення юридичної освіти у професійній діяльності працівників органів 

досудового розслідування. 

За результатами проведення науково-практичних заходів (конференції, 

семінари, круглі столи) підготовлені методичні рекомендації та видані збірники 

тез.  

В розрізі факультетів ситуація щодо проведення заходів наукового 

характеру різного рівня. 

 

 

Науково-

практичні 

конференції / 

саміт 

Науково-

практичні 

семінари 
Круглі столи 
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ФПФПКП   1    1    1 1 4 

ФПФППД     1        3 4 

ФПФОДР   1     3       4 

ФЕПБ   1    1 2       4 

ЮФ 1 2 1  1 1   1 5 12 

СПОУ    1          1 2 

КФ ДДУВС   1     1     1 3 

кафедра економічної та 

інформаційної безпеки 
        1       1 

Загальноуніверситетські 

заходи 
4 1    1        6 

РАЗОМ 5 8 2 0 4 8 0 2 11 40 

 

Вперше у 2019 році університетом спільно з Дніпропетровською обласною 

радою було проведено конкурс есе «Я українець/українка». Метою конкурсу 

було оновлення системи патріотичного, правового та громадянського виховання, 

а також виявлення та розвитку обдарованої молоді, стимулювання її творчого 

потенціалу, сприяння реалізації здібностей, підтримки та активізації наукової 

діяльності, створення умов для професійного зростання підростаючого 

покоління, оволодіння інноваційними технологіями.  

На конкурс було представлено понад 130 есе з різних регіонів 

Дніпропетровської області. Учасники конкурсу представляли понад 50 
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навчальних закладів, серед яких загальноосвітні навчальні заклади, коледжі та 

вищі навчальні заклади.  

Журі конкурсу визначило найкращі есе і 22.11.2019 було нагороджено 22 

переможця та їх наукових керівника у 4 номінаціях: освіта і наука в житті 

сучасної молоді; цінності і пріоритети розвитку молоді; держава і суспільство. 

Правосвідомість сучасної людини; економічний розвиток України: сучасні 

тренди. 

 

7. 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 2019 року університетом здійснювалися дослідження для 

підрозділів Національної поліції України. Всього науково-педагогічними 

працівниками університету підготовлено 14 методичних рекомендацій  

(у 2018 – 16): 

1. Забезпечення публічного порядку органами Національної поліції під час 

проведення виборів Президента України: методичні рекомендації/ Голобородько 

Д.В., Рижкова С.А. Дніпро. ДДУВС. 68 с. 

2. Організація роботи дільничних офіцерів поліції в об’єднаних 

територіальних громадах на засадах партнерства: метод. рекоменд. /  

Д. В. Голобородько, Б. О. Логвиненко, М. А. Очеретяний, А. О. Собакарь. 

Дніпро: ДДУВС, 2019. 68 с. 

3. Методичні рекомендації з виявлення конвертаційних центрів /  

Кокарєв І.В., Рибальченко Л.В., Рижков Е.В., Сидоренко К.Г. Дніпро. ДДУВС. 

32 с. 

4. Взаємодія оперативних підрозділів карного розшуку зі слідчими під час 

виявлення та розслідування корисливо-насильницьких злочинів / Телійчук В.Г. 

Дніпро. ДДУВС. 2019. 62 с. 

5. Документування підрозділами кримінальної поліції злочинних дій, 

пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами; методичні 

рекомендації / Кисельов А.О. Дніпро. ДДУВС. 2019. 16 с. 

 

6. Діяльність працівників Національної поліції в «Кризових центрах» щодо 

протидії гендерно-обумовленому насильству: методичні рекомендації / 
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Кравченко І.С., Кононець В.П. Дніпро. ДДУВС. 2019. 45 с. 

7. Кваліфікація порушення чинних на транспорті правил: методичні 

рекомендації / Бабанін С.В. Дніпро. ДДУВС. 2019. 45 с. 

8. Запобігання зловживанню або перевищенню влади чи службовими 

повноваженнями в сучасних умовах: методичні рекомендації / Шаблистий В.В., 

Макотченко Л.М. Дніпро. ДДУВС. 74 с. 

9. Збірник методичних рекомендацій з актуальних питань діяльності 

органів досудового розслідування: збірник методичних рекомендацій / Дараган 

В.В., Федченко В.М., Бойко О.П., Захарко А.В., Литвинов В.В.,  

Рогальська В.В., Дніпро. ДДУВС. 494 с. 

10. Документування фактів ввезення на територію України товарно-

матеріальних цінностей без сплати податків в особливо великих розмірах: 

методичні рекомендації / Пеньков С.В., Дараган В.В. Дніпро: ДДУВС, 2019. 

59 с. 

11. Документування та викриття діяльності організованих злочинних груп, 

пов’язаної з мінімізацією доходів та легалізацією коштів: методичні 

рекомендації / І.В. Кокарєв, Л.В. Рибальченко, Е.В. Рижков, К.Г. Сидоренко, 

С.М. Тютченко. Дніпро: ДДУВС, 2019. 32 с.   

12. Використання електронних носіїв інформації з медіа-контентом у 

якості джерел доказів: методичні рекомендації на замовлення МВС: методичні 

рекомендації / А.В. Захарко, А.Г. Гаркуша, В.В. Рогальська, І.В. Краснобрижий. 

Дніпро: ДДУВС, 2019. 73 с. 

13. Документування злочинних дій щодо протиправного впливу на 

результати офіційних змагань на території України: методичні рекомендації / 

Єфімов М.М., Бабанін С.В., Людвік В.Д., Санакоєв Д.Б., Федченко В.М., Мороз 

Д.С. Дніпро. ДДУВС. 2019. 40 с. 

14. Організації проведення оперативно-розшукових заходів та негласних 

слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами Національної поліції 

України: методичні рекомендації / Пеньков С.В., Волошина М.В. Дніпро. 

ДДУВС. 270 с. 

 

8. СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ, 

СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ 

 

Головною метою забезпечення якості освіти є гармонійне поєднання 

освітньої та наукової діяльності здобувачів вищої освіти. Науково-дослідна 

діяльність курсантів, студентів і слухачів університету сприяє формуванню 

висококваліфікованих фахівців, здатних творчо використовувати у своїй  

освітній діяльності та у майбутній професійній діяльності досягнення науки та 

науково-технічного прогресу. Вона покликана стимулювати їх пізнавальну 

діяльність, активну наукову працю у процесі навчання й оволодіння 
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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 2019 році курсанти, студенти та слухачі підготували 81 наукову працю 

(у 2018 – 87 наукових робіт):  

- на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт було 

підготовлено 31 наукову роботу за 11 номінаціями, з них призових – 4 роботи  (з 

них 1 – ΙΙ ступеня та 3 – ΙΙΙ ступеня) та 3 роботи отримали сертифікати 

учасника; 

- на конкурс ВНЗ МВС України було підготовлено 23 наукові роботи, з 

яких на першому етапі конкурсу відхилено – 14 та 9 відібрано для участі у 

другому турі, які отримали 9 призових місць – 3 перших, 5 других та 1 третє; 

- на університетський конкурс було підготовлено 26 наукових робіт, з яких 

призових – 15; 

- на Всеукраїнський  студентсько-курсантський конкурс наукових праць 

«Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх 

правоохоронців», що проводиться на базі Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького підготовлено 1 

роботу, автор якої отримав диплом І ступеня. 

Загальна кількість переможців у конкурсах наукових робіт – 29 осіб. 

У Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів та студентів закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання брали участь 9 робіт 

(курсантів) конкурсантів університету.  

За результатами розгляду конкурсними комісіями наукових робіт 

університет отримав 9 призових місць. 

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 

університет отримав 4 призових місця: 
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Динаміка участі та отримання відзнак 

Конкурси 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
П

ер
ем

о
га

 
Всеукраїнський 

конкурс 

студентських 

наукових робіт МОН 

1 3 4 4 

Конкурс ЗВО МВС 

України 
3 2 7 9 

  

Протягом лютого-травня 2019 року в університеті відбувся щорічний 

Університетський конкурс на кращу наукову роботу серед курсантів, 

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

26 робіт.  

За результатами конкурсу 15 здобувачів вищої освіти отримали призові 

місця і були нагороджені: 

 

Дипломом І ступеня: 

1) Фоміна Дар’я Олександрівна,  слухач 1-го курсу магістратури 

юридичного факультету; 

2) Денисенко Євгенія Миколаївна, курсант навчальної групи ДР-642  

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;  

3) Рец Віолетта Володимирівна, курсант навчальної групи ДР-642  

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування; 

4) Зєлєніна Марина Володимирівна, слухач 1-го курсу магістратури 

юридичного факультету; 

5) Сокол Руслана Володимирівна, студентка навчальної  групи Б-М-741 

факультету соціально-психологічної освіти та управління; 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

 1) Шишкіна Ксенія Олегівна, курсант навчальної групи ДР-742, 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування; 

 2) Ковбаса Микола Володимирович, курсант навчальної групи ДР-641 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування; 

3) Возна Дар’я Вікторівна, студентка навчальної групи ЮД-645 

юридичного факультету; 

4) Ханчич Вадим Вікторович, студент навчальної групи ЮД-742 

юридичного факультету. 

Дипломом ІІІ ступеня: 

1) Страшко Олександр Павлович, курсант навчальної групи ФЕБ-841 

факультету економіко-правової безпеки; 

2) Водоп`ян Денис Володимирович, курсант навчальної групи КП-641 

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 
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3) Дегтяр Вікторія Андріївна, курсант навчальної групи ФЕБ-741 

факультету економіко-правової безпеки; 

 4) Горелік Дар’я Сергіївна, курсант навчальної групи КП-645 факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 

 

Грамоту отримали: 

 1) Южека Роман Сергійович, слухач 2-го курсу магістратури 

юридичного факультету; 

 2) Вербанський Олександр Володимирович. студент навчальної групи 

ЮД-743 юридичного факультету. 

  

Діяльність наукових гуртків кафедр: 

Протягом звітного періоду на кафедрах університету функціонувало 

19 наукових гуртків (залучено 19 кафедр), членами яких, згідно зі списками, є 

717 осіб (у 2018 – 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 (292 особи, у 2018 – 259 особи) та факультеті 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності  (122 особи, у 2018 

– 168 осіб). Цього року розпочали свою роботу наукові гуртки чотирьох 

новостворених (реорганізованих) кафедр:  

– фінансово-економічної безпеки, керівник гуртка к.е.н., доцент Соломіна 

Г.В.; 

– міжнародних відносин та туризму, керівник гуртка к.і.н., доцент 

Єремєєва І.А.; 

– аналітичної економіки та менеджменту, керівник гуртка к.е.н.              

Фісуненко Н.О.; 

– гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності, керівник 

гуртка к.ф.н., доцент Стояцька Г.М. 

За результатами рейтингування діяльності наукових гуртків кафедр за 

підсумками 2018-2019 навчального року отримали високий сумарний відсоток 

позитивних оцінок і увійшли до групи високого рівня 9 наукових гуртків 

наступних кафедр: 

– загальноправових дисциплін; 

– теорії та історії держави та права; 

– кримінального процесу; 

– соціально-гуманітарних дисциплін КФ ДДУВС; 

– криміналістики, судової медицини та психіатрії; 

– адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності; 
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– соціально-гуманітарних дисциплін; 

– цивільно-правових дисциплін; 

– оперативно-розшукової діяльності. 

Решта наукових гуртків знаходяться на достатньому (3 гуртки), 

середньому (3 гуртки), недостатньому (3 гуртки) та низькому (2 гуртки). 

 

9. 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; 

- кримінально-правових дисциплін. 

- загальноправових дисциплін; 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у 2019 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. 

– 051 – економіка та управління, підприємствами (за видами економічної 

діяльності); 

– 281 «Публічне управління та адміністрування». 

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; 
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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 2019 рік передбачено підготовку 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук – 1; 

доктора філософії (кандидата юридичних наук) – 9.  

Із запланованої кількості у 2019 році захищено дисертаційні дослідження 

на здобуття ступеня доктора наук – 1 (Гальцева Т.О. (19.00.07); на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії (кандидат юридичних наук) – 5  

(Лазарєв В.О. (12.00.09), Коцюба С.А. (12.00.09), Коломієць В.Ю. (12.00.08), 

Івченко О.І. (24.00.02), Макотченко Л.М. (12.00.08). 

Захист 4 дисертаційних досліджень (Касяненко Є.В., Катрич Д.К., 

Козаченко В.В., Зеленський Є.С.) відбудеться у 2020 році. 

Крім цього, у 2019 році науково-педагогічні працівники захистили 

дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук: 

Припутень Д.С. (12.00.07); кандидата юридичних: Карпенко Р.В. (12.00.08), 

Фісуненко Н.О. (08.00.03). 

Таким чином, всього у звітному періоді захистили дисертаційні 

дослідження – 9 (2 на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та  

7 – кандидата наук). 

 

10. ОПОНУВАННЯ ПО ДИСЕРТАЦІЯМ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО 

СТУПЕНЯ КАНДИДАТА/ДОКТОРА НАУК 

 

Упродовж 2019 року науково-педагогічними працівниками було здійснено 

опонування по дисертаціям на здобуття наукового ступеня  

кандидата / доктора наук. 

Наливайко Л.Р., проректор, професор кафедри загальноправових 

дисциплін юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України: 

1. Христова Г.О. Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав 

людини; дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень (Д.64.086.02); 

2. Пампура М.В. Правосвідомість в умовах трансформаційних процесів в 

Україні (загальнотеоретичне дослідження); дисертація на здобуття наукового 
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ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень (Д 64.700.02); 

3. Корунчук Л.А. Генеза та еволюція джерел права: синергетичний підхід; 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень (Д.64.086.02); 

4. Барчук А.О. Надзвичайні закони в системі законодавства: 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 (Д 26.007.04). 

Собакарь А.О., професор кафедри, д.ю.н., професор: 

1. Городецька І.А. Адміністративно-правове регулювання охорони, 

використання і відтворення тваринного світу України; дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право  

(Д 08.727.02); 

2. Клюєва Є.М. Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 

ресурсного потенціалу водного транспорту України (теоретико-методологічні 

засади); дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (Д 26.142.01); 

3. Ємець Л.О. Адміністративно-правові засади управління у сфері 

забезпечення екологічної безпеки держави; дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право (Д 64.700.01); 

4. Демків Д.М. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними 

органами; дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (К 58.082.04). 

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

спеціальної техніки, д.ю.н., доцент: 

1. Черниш М.О. Оперативно-розшукова протидія незаконним 

заволодінням транспортними засобами; дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(СРД 64.700.07); 

Міщанинець О.М., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки, к.ю.н. 

1. Мамотенко О.П. Кримінально-правові засоби протидії незаконному 

поводженню з товарами у сфері акцизного оподаткування; дисертація на 
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здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально виконавче право  

(Д 08.727.02). 

Чаплинський К.О., завідувач кафедри криміналістики, судової медицини 

та психіатрії, д.ю.н., професор: 

1. Бондаренко О.Г. Розслідування заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 

що спричинили смерть потерпілого; дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 

2. Романов В.О. Організація і тактика установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу підрозділами Національної поліції України; 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 

3. Кирюха Д.О. Розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або 

утриманням місць розпусти і звідництвом; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 

4. Дрозд В.Ю. Розслідування крадіжок з автотранспортних засобів; 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Шаблистий В.В., професор кафедри кримінального права та кримінології, 

д.ю.н., доцент: 

1. Торбєєв М.О. Злочини проти радіаційної безпеки: кримінологічна 

характеристика, детермінація та запобігання; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР К 17.127.07); 

2. Кривенко В.В. Кримінологічні засади запобігання корупційним та 

пов’язаним із корупцією правопорушенням в органах місцевого самоврядування 

України; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (СВР К 26.142.05); 

3. Гурстієва Ю.О. Кримінологічна характеристика умисних вбивств із 

корисливих мотивів та запобігання їм; дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР К 64.502.01); 

4. Дорохін Д.В. Кримінологічна характеристика та запобігання 

релігійному екстремізму; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (СВР К 26.142.05); 
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5. Квітковський Ю.В. Кримінально-виконавча характеристика виконання 

покарання на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (СВР К 11.737.01). 

Примаченко В.Ф., завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології, к.ю.н.: 

1. Лефтеров Л.В. Запобігання підрозділами Національної поліції 

шахрайству, що вчиняється з використанням засобів електронних комунікацій; 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (СВР К 11.737.01). 

Юніна М.П., доцент кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н., доцент: 

1. Коханська М.Л. Процесуальні засоби забезпечення ефективності 

цивільного судочинства; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право (Д 64.700.02). 

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

дисциплін, к.ю.н., доцент: 

1. Мельник В.А. Правові обмеження в діяльності правоохоронних органів: 

теоретико-правовий аспект; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

історія політичних і правових учень (Д 64.700.02). 

Школа С.М., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н., 

доцент: 

1. Грищенко Н.М. Кримінальна відповідальність за протиправне 

заволодіння майном підприємства, установи, організації; дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

(Д 08.727.04). 

Дараган В.В., завідувач кафедри кримінального процесу, д.ю.н., доцент: 

1. Бузоверя Є.В. Оперативно-розшукове забезпечення нейтралізації 

протидії виявленню та розслідуванню розбоїв; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(СРД 64.700.07). 
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11. ПІДГОТОВКА ВІДГУКІВ НА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА/ДОКТОРА НАУК 

 

Упродовж 2019 року науково-педагогічними працівниками було 

проведено підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата/доктора наук. 

Наливайко Л.Р., проректор, професор кафедри загальноправових 

дисциплін юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України: 

1. Ільницький М.С. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

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

історія політичних і правових учень (Д 64.700.02); 

2. Павлишин О.В. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

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

історія політичних і правових учень (Д 64.700.02); 

3. Макаренко Л.О. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

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

історія політичних і правових учень (Д 26.236.03); 

4. Музичук К.С. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура (Д 35.140.02); 

5. Пайда Ю.Ю. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

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

історія політичних і правових учень (Д 64.086.02); 

6. Парпан У.М. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

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

історія політичних і правових учень (Д 35.052.19); 

7. Бондаренко Б.Д. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

історія політичних і правових учень (К 64.051.31); 

8. Яценко І.С. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

історія політичних і правових учень (К 64.051.31); 

9. Корнієнко-Зєнкова Н.М. дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – Конституційне право; 

муніципальне право (Д 26.236.03); 

10. Муртіщева А.О. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне 

право (Д 64.086.04); 

11. Ємельянова А.Г. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне 
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право (Д 26.867.01). 

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

спеціальної техніки, д.ю.н., доцент: 

1.Бацамут В.М. Теоретичні основи створення оперативних угруповань 

Національної гвардії України для забезпечення громадської безпеки при 

виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру державного рівня; 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку 

(СРД 64.726.01); 

2. Магася Г.А. Методологічні основи державного управління у сфері 

охорони державного кордону (у контексті діяльності Державної прикордонної 

служби України); дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони 

правопорядку (СРД 70.705.04); 

3. Притули А.М. Теоретико-правові засади забезпечення діяльності 

Державної прикордонної служби України з протидії правопорушенням; 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку 

(СРД 70.705.04) 

4. Сердюк А.В. Процесуальні та організаційно-тактичні засади аудіо-, 

відео контролю особи та аудіо-, відео контролю місця; дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (СРД 41.086.05); 

5. Голенко Н.М. Правові та психологічні засади службово-бойової 

підготовки працівників підрозділів спеціального призначення Національної 

поліції України; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія  

(СРД 41.722.01); 

6. Лефтеров Л.В. Запобігання підрозділами національної поліції 

шахрайству, що вчиняється з використанням засобів електронних комунікацій; 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче правота кримінологія; кримінально-виконавче право (К 41.722.01); 

7. Мельнікова О.О. Оперативно-розшукове забезпечення виявлення та 

розслідування торгівлі людьми; дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (СРД 

41.722.02) 

Телійчук В.Г., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки, к.ю.н., доцент: 



 25 

1. Івашко С.В. Оперативно-розшукова протидія підрозділами карного 

розшуку грабежам на об’єктах залізниці; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(СРД 64.700.07). 

Волошина М.О., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки, к.ю.н.: 

1. Деркач Н.М. Оперативно-розшукова протидія незаконному обігу 

вогнепальної зброї; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (СРД 

64.700.07); 

2. Собченко Л.І. Забезпечення режиму секретності під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції; дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність (СРД 64.700.07). 

Кисельов А.О., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки, к.ю.н.: 

1. Черниш М.О. Оперативно-розшукова протидія незаконним 

заволодінням транспортними засобами; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(СРД 64.700.07); 

2. Плескач О.Ю. Розшук осіб, зниклих безвісті; дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (СРД 64.700.07). 

Шаблистий В.В., професор кафедри кримінального права та кримінології, 

д.ю.н., доцент: 

1. Краснокутський О.В. Міжнародно-правові механізми забезпечення прав 

засуджених до позбавлення волі; дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР К 64.502.01); 

2. Бадюков Ю.В. Кримінально-правова характеристика поганого 

поводження із військовополоненими (ст. 434 КК України); дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР Д 

64.700.03); 

3. Сокуренко В.В. Кримінологічна характеристика та протидія злочинності 

у сфері фізичної культури і спорту; дисертація на здобуття наукового ступеня 
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доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР Д 64.700.03); 

4. Кізіменко Є.В. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 

263 КК України); дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (СВР Д 64.700.03); 

5. Мірюк Т.М. Кримінально-правові заходи, пов’язані із ізоляцією 

неповнолітніх від суспільства, у кримінальному праві України; дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР К 

11.737.01); 

6. Єрмолаєва-Задорожня С.В. Кримінологічна характеристика 

перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів та 

його запобігання; дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (СВР К 64.502.01); 

7. Герасимов О.В. Протидія злочинності у банківській сфері; дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР К 

64.051.30). 

8. Ніколенко Р.О. Кримінально-правова протидія зловживанню 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги; дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (Д 41.086.03); 

9. Басараб О.Т. Законодавство, що регулює діяльність Державної 

прикордонної служби України: формування та перспективи розвитку; дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (СРД 

70.705.04); 

10. Тимчаль М.В. Кримінально-правова охорона в Україні осіб, взятих під 

захист; дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право (СВР К 35.725.02); 

11. Грищук Г.М. Кримінально-правова характеристика інституту видачі 

осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР Д 

26.007.03); 

12. Кравченко С.І. Кримінально-правова охорона процесуальних прав та 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого; дисертація на здобуття наукового 
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ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право (26.001.05); 

13. Танаджі В.Г. Кримінально-правовий захист  прав працівників у  

договірних відносинах з роботодавцем (ст. 173 КК України); дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (СВР Д 

64.700.03); 

Хашев В.Г., доцент кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н., 

доцент: 

1. Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбування за 

кримінальним правом України; дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (Д 26.236.02). 

Бабанін С.В., доцент кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н., 

доцент:  

1. Піцик Ю.М. Кіберзлочини проти власності: кримінально-правова та 

кримінологічна характеристика; дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (К 26.142.05 ПрАТ); 

2. Ніколенко Р.О. Кримінально-правова протидія зловживанню 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги; дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право  

(Д 41.086.03). 

Березняк В.С., старший викладач кафедри кримінального права та 

кримінології, к.ю.н., с.н.с.: 

1. Ромасєв О.В. Оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, 

прокурора під час досудового розслідування; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(Д 25.855.03). 

Дараган В.В., завідувач кафедри кримінального процесу, д.ю.н., доцент: 

1. Білоус О.Д. Здійснення виклику слідчим, прокурором, судового виклику 

у досудовому розслідуванні; дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(Д 26.007.05). 

 

 

Проректор                                                                           Лариса НАЛИВАЙКО 

 

 


