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

№ та рік 
випуску 
збірника 

1. Барабаш Ольга Олегівна 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та інформаційного права  

Національного університету «Львівська політехніка» 

Правові засоби стимулювання позитивної 
поведінки людини: загальнотеоретичний аспект 

№ 2 2018 

2. Большаков Сергій Валерійович 
ад’юнкт кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Оперативно-розшукове забезпечення службово-
бойової діяльності національної поліції під час 
виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці: постановка проблеми 

№ 2 2018 

3. Боняк Валентина Олексіївна 
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 

історії держави і права Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Організація та функціонування органів, що 
здійснювали карально-репресивні та 

правоохоронні функції, у радянській правовій 
доктрин 

№ 2 2018 

4. Гаркуша В’ячеслав Вікторович  

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

діяльності Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Особливості реформування інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності 

національної поліції 
№ 2 2018 

5. Єрменчук Олександр Петрович кандидат юридичних наук (Служба безпеки України) 
Європейський досвід захисту критичної 

інфраструктури: правовий аналіз та перспективи 
впровадження в Україні 

№ 2 2018 

6. 

Івченко Оксана Миколаївна 
 
 

Місяць Юрій Володимирови 
 
 

Ткаченко Павло Ігорович  

старший викладач кафедри фізичного виховання 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 
 

викладач кафедри фізичного виховання Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

 
студент юридичного факультету Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Організація діяльності приватних охоронних 
підприємств груп швидкого реагування 

№ 3 2018 

7. Карпенко Роман Валерійович 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Характеристика етапів розслідування заподіяння 
тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми  

№ 2 2018 



8. Коцюба Сергій Анатолійович 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Тактичні аспекти розслідування незаконного 
заволодіння військовослужбовцем 

вогнепальною зброєю 
№ 2 2018 

9. Коршун Анна Анатоліївна 
аспірант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 
Право на житло внутрішньо переміщених 

осіб 
№ 3 2018 

10. Кравченко Ірина Сергіївна 

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

діяльності Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Актуальні питання комплектування підрозділів 
Національної поліції України 

№ 2 2018 

11. 
Краснобрижий Ігор 

Володимирович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної та 
інформаційної безпеки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Можливе матеріально-технічне оснащення 
співробітників Національної поліції України, які 

призвані боротись зі злочинами в сфері економіки 
та високих технологій 

№ 2 2018 

12. 
Краснобрижий Ігор 

Володимирович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної та 
інформаційної безпеки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Вірогідний уніфікований алгоритм проведення 
кримінального аналізу співробітниками 

національної поліції, який повинен покращити 
ефективність боротьби зі злочинними проявами 

№ 3 2018 

13. 
Крижановський Олексій 

Миколайович  

старший викладач кафедри кримінального права та 
кримінології Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ  

Основні напрями реалізація стратегії запобігання 
злочинам у сфері господарської діяльності 

№ 2 2018 

14. 
Мартиненко Володимир 

Олександрович 
аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права Національної академії внутрішніх справ 

Особа злочинця-державного службовця у системі 
емпіричного дослідження запобігання 

зловживання владою або службовим становищем 
№ 2 2018 

15. 
Мартиненко Володимир 

Олександрович 
аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права Національної академії внутрішніх справ 

Стан дослідження проблеми запобігання 
зловживанню владою або службовим становищем 

у вітчизняній науці 
№ 3 2018 

16. 

Мирошниченко Володимир 
Олексійович 

 
Гавриш Олег Степанович 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  
 

викладач кафедри економічної та інформаційної безпеки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Відеоспостереження як інструмент забезпечення 
безпеки на транспорті 

№ 2 2018 

17. Михайлов Владислав Олексійович 
ад’юнкт кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Історико-правові аспекти становлення режиму 
законності і дисципліни в діяльності поліції 

України 
№ 2 2018 



18. Михайлов Владислав Олексійович 
ад’юнкт кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Законність та дисципліна як невідʼємна умова 
ефективності діяльності патрульної поліції 

№ 3 2018 

19. 

Мінченко Сергій Іванович 
 
 
 

Дмитращук Олена Станіславівна 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 
проректор Національної академії прокуратури України, 
габілітований доктор правничих наук за спеціальністю 

«Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність» (Республіка Польща) 

 
аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права Національної академії внутрішніх справ 

Проблеми реалізації міжнародних стандартів 
запобігання домашньому насильству в Україні 

№ 2 2018 

20. Мрочко Роман Миколайович 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Особа злочинця як елемент криміналістичної 
характеристики сутенерства 

№ 2 2018 

21. Пайда Юрій Юрійович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Визначення юридичних засобів захисту прав 
людини 

№ 2 2018 

22. 

Петрова І.А. 
 
 

Шульженко А.В. 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий 
співробітник, (Харківський НДІ судової експертизи)  
старший викладач кафедри правосуддя (Сумський 

національний аграрний університет) 

Використання спеціальних знань при 
розслідуванні злочинів проти волі, честі та 

гідності особи 
№ 3 2018 

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

філософії та політології Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Проблема розуміння високих цінностей у 
філософії права 

№ 3 2018 

24. Попович Євген Миколайович 

доктор юридичних наук, доцент, головний науковий 
співробітник сектору науково-методичного забезпечення 

судово-експертної діяльності лабораторії теоретичних 
досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної 

діяльності Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 

Теоретико-правовий аналіз взаємодії органів 
досудового розслідування з науково-дослідними 

експертними установами 
№ 2 2018 

25. 
Преловський Костянтин 

Валентинович 
здобувач Національної академії Служби безпеки України 

Сутність і зміст поняття критичної 
інфраструктури банківської системи України  

№ 2 2018 

26. Пугач А.В. 
здобувач Науково-дослідного інституту публічного права  

(м. Київ) 
Класифікація заходів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення 
№ 2 2018 



27. Саксонов Владислав Борисович 
кандидат юридичних наук, доцент (Національний технічний 

університет «Дніпровська політехніка», юридичний 
факультет) 

Ґенеза категорії «джерело (форма) права» № 2 2018 

28. Свиридова Людмила Вікторівна 
кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії 
почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та 

мистецтвознавчих досліджень 

Лінгвістична експертиза мовлення на сучасному 
етапі її розвитку 

№ 2 2018 

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

історії держави і права Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Плюралізм підходів до визначення кількісного 
аспекту стадій правозастосовного процесу 

№ 2 2018 

30. 

Собакарь Андрій Олексійович 
 

Нестерцова-Собакарь Олександра 
Володимирівна 

доктор юридичних наук, професор (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ) 

 
кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільно-

правових дисциплін Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Сучасні детермінанти розвитку державної 
політики забезпечення національної безпеки 

України 
№ 3 2018 

31. 

Собакарь Андрій Олексійович 
 

Нестерцова-Собакарь Олександра 
Володимирівна 

доктор юридичних наук, професор (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ) 

 
кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільно-

правових дисциплін Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Категоріально-теоретичний вимір національної 
безпеки України 

№ 4 2018 

32. 

Соловйова Ольга Миколаївна 
 
 
 

Ганжело Вікторія Олексіївна 

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

університету імені Ярослава Мудрого 
 

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

Ярослава Мудрого 

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

перспективи  
№ 2 2018 

33. Талдикін Олександр Васильович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

Криптовалюта як фінансовий фактор нетократії № 2 2018 

34. Уварова Наталія Володимирівна 
кандидат юридичних наук (Дніпрпетровський державний 

університету внутрішніх справ) 
До проблеми кримінальної відповідальності за 

жорстоке поводження з тваринами 
№ 2 2018 



35. Філіпенко Наталія Євгенівна 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач сектору 
науково-методичного забезпечення судово-експертної 

діяльності лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-
видавничої та науково-методичної діяльності Харквського 
науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 

проф. М. С. Бокаріуса,  

Використання тварин-біодетекторів при 
проведенні спеціальних та антитерористичних 

операцій 
№ 2 2018 

36. Цибенко Олександр Сергійович 
здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Криміналістична характеристика особи злочинця, 
що вчинює незаконні заволодіння автомобілями 

шляхом подолання систем захисту 
№ 2 2018 

37. Чіпець Олександр Іванович  
керівник Новомосковського відділу поліції ГУНП у 

Дніпропетровській області 
Наукові підходи до визначення способів 

незаконного переміщення вогнепальної зброї  
№ 2 2018 

38. Чумак Володимир Валентинович 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 

дисциплін факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Реформування національної поліцейської системи 
Литви: стратегічні напрями та результати 

№ 2 2018 

39. Щокін Роман Георгійович 
кандидат юридичних наук, доцент, докторант 

Міжрегіональної Академії управління персоналом 
Адміністративний договір як особлива форма 

публічного адміністрування у сфері освіти 
№ 2 2018 

 



 
Рукописи статей, прийнятих для опублікування у Науковому віснику ДДУВС 

англійською мовою 
(оновлено 28.11.2018) 

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

№ та рік 
випуску 
збірника 

1. 
Андрієвська Л. 

Поліщук М. 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ДДУВС 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ДДУВС 

Сучасні проблеми відповідальності за шкоду в 
трудовому праві 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

2. Андрушко А. 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права і процесу Ужгородського національного 
університету 

Загальносоціальне запобігання – пріоритетний 
напрям запобігання торгівлі людьми 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

3. 
Антонів М. 

 
Миронюк Р. 

Член Парламенту Уельсу, прокурор Уельсу (Великобританія)  
 

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності ДДУВС 

Зарубіжний досвід громадського контролю над 
діяльністю поліції та його вправадження в 

Україні 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

4. Візниця Ю. 
Кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету 
ДДУВС 

Злочинна діяльність як складова гібридної війни 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

5. Грицай І. 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ДДУВС 
 

Засади гендерної рівності у Збройних Силах України: 
проблеми та перспективи 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

6. 

Грицай І. 
 
 

Гордієнко Л. 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ДДУВС 

 
магістр права (Національний юридичний університет  

ім. Ярослава Мудрого) 

Міжнародний механізм забезпечення прав 
внутрішньо переміщених осіб та його запровадження 

в Україні на регіональному рівні 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

7. Джафарова О. 
Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративної діяльності поліції Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Дослідження сучасного стану теоретико-
нормативного закріплення поняття публічно-

сервісної діяльності 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

діяльності спецвідділу «Вінета» міністерства 
просвіти і пропаганди Райху 

Спецвипуск 
№ 2 2018 



9. 

Дуйловський О. 
 

Шалгунова С. 
 

Шевченко Т. 

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

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

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін ДДУВС 

Кримінально-правові аспекти діяльності 
військовослужбовця при невиконанні наказу за 
кримінальним законодавством зарубіжних країн 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

баскетболістів на етапі початкової базової 
підготовки  

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

баскетболістів на етапі початкової базової 
підготовки 

Спецвипуск 
№ 1 2019 

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

окружного адміністративного суду 
Юридична практика як джерело права в 

адміністративному процесі 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

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

інформаційного забезпечення Одеського державного 
університету внутрішніх справ 

Стан розуміння концепції інформаційного 
суспільства в юриспруденції  

Спецвипуск 
№ 2 2018 

14. 

Кисельов І. 
 
 

Філіпп А. 

кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального 
права та кримінології ДДУВС 

 
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

кримінального права та кримінології ДДУВС 

Сучасний стан та основні тенденції умисних вбивств 
в Україні 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

15. Комісаров О. 
Доктор юридичних наук, професор, головний науковий 

співробітник науково-організаційного центру Національної 
академії Служби безпеки України 

Права громадян на мирні зібрання: проблеми 
термінологічної невизначеності 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

психіатрії ДДУВС 

Тактика допиту підозрюваного у справах про 
незаконне заволодіння військовослужбовцем 

вогнепальною зброєю 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

17. Коршун А. аспірант ДДУВС 
Право внутрішньо переміщених осіб на житло в 

Україні: проблеми забезпечення реалізації 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

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

психіатрії ДДУВС 

Деякі аспекти розслідування квартирних 
крадіжок, учинених раніше засудженими 

особами 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

19. 

Кузьменко В. 
 

Пакулова Т. 
 

Нагорна Ю. 

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
філософії та політології ДДУВС 

 
доцент кафедри українознавства та іноземних мов ДДУВС 

 

Навчання дисциплін гуманітарного циклу 
майбутніх правоохоронців 

Спецвипуск 
№ 2 2018 



старший викладач кафедри українознавства та іноземних мов 
ДДУВС 

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

розвитку апеляційного провадження в Україні 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

21. 

Лук’янчиков Є. 
 
 
 

Лук’янчикова В. 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
інформаційного права та права інтелектуальної власності 

Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
кандидат юридичних наук, науковий співробітник ДНДІ 

МВС України 

Еволюція засобів пізнавальної діяльності у КПК 
України 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

22. 
Лускатова Т. 

 
Лускатов О. 

кандидат юридичних наук 
 

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

Слідова картина умисних тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

23. Марченко О. 
доктор філософських наук, начальних відділу організації 

наукової роботи ДДУВС 
Міжнародна практика концептуалізації 

феномена корупції 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

24. Миронюк С. 
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

тактико-спеціальної підготовки ДДУВС 

Право на донорство в Україні: правове 
регулювання та проблеми правозастосовчої 

практики 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

психіатрії ДДУВС 

Криміналістична характеристика способів 
сутенерства, учинюваних організованими 

групами 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

26. 
Наливайко Л. 

 
Олійник В. 

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

 
кандидат юридичних наук, суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду 

Зарубіжний досвід взаємодії органів судової 
влади та інститутів громадянського суспільства: 

проблеми теорії та практики 

 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

27. 
Наливайко Л. 

 
Чепік-Трегубенко О. 

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

 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 

дисциплін ДДУВС 

Забезпечення виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб на місцевих  виборах: 

проблеми теорії та практики 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

28. Орєшкова А. викладач кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС 
Теоретико-правова характеристика підходів до 
визначення поняття внутрішньо переміщеної 

особи 

Спецвипуск 
№ 2 2018 



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

психіатрії ДДУВС 

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

проваджень про шахрайства у сфері нерухомого 
майна громадян) 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

30. 

Рамос Г. 
 
 

Кононець В. 

начальник відділу поліції, округ Кастилья, Іспанія 
 

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

діяльності ДДУВС 

Застосування поліцією технічних засобів 
фіксації правопорушень та використання 

доказової інформації в суді: порівняльний аналіз 
України та Іспанії 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

31. Рижков Е. 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

економічної та інформаційної безпеки ДДУВС 
Соціальні мережі як об’єкт інтересу 

правоохоронних органів 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

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

ДДУВС 

Реалізація прав громадян в охороні 
громадського порядку як громадських 

помічників 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

33. Рогальська В. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 

процесу ДДУВС 
Процесуальні можливості отримання речей і 

документів у кримінальному провадженні 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

34. Рябчинська О. 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
кримінального права Інституту права ім. В. Сташиса 
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) 

Урахування порівняльної суворості видів покарань в 
кримінальному законодавстві України та Грузії: 

порівняльний аналіз 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

Прилуцького відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Чернігівській області 

Адміністративний розсуд у адміністративно-
деліктному праві 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

загальноправових дисциплін та адміністрування ДДУВС 
Суспільний договір та проблеми його правового 

втілення в України  
Спецвипуск 

№ 2 2018 

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

гуманітарних дисциплін ДДУВС 
Концепт правосвідомості у філософії права 

Б. Кістяковского 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

38. 

Солдатенко О. 
 
 

Юнацький О. 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу ДДУВС 

 
кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри приватної 
охоронної діяльності Запорізького національного технічного 

університету 

Проблеми доказування в суді апеляційної 
інстанції у кримінальному провадженні 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

39. 
Стащак М. 

 
 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

розкриття злочинів Харківського національного університету 

Оперативно-розшукова превенція злочинності 
підрозділами кримінальної поліції: наукова 

інтерпретація концепту 

Спецвипуск 
№ 2 2018 



 
 

Шендрик В. 

внутрішніх справ 
 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, завідувач кафедри оперативно-розшукової 

діяльності та розкриття злочинів Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

40. 
Степанюк Р. 

 
Лапта С. 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
криміналістики та судової експертизи Харківського  

Генезис і перспективи розвитку уявлень про природу 
науки криміналістики в Україні 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

41. Тимофіїва К. викладач кафедри українознавства та іноземних мов ДДУВС Мотивація та кар’єрний розвиток як ключові фактори 
в поліції України 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

42. 

Фоменко А. 
 
 

Вишня В. 

кандидат юридичних наук, ректор ДДУВС 
 

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

Використання технічних засобів вагового 
контролю для попередження та розкриття 

злочинів у сфері автоперевезень 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

43. Фурфаро Р. 
доктор права, професор Університету бізнесу та суспільних 

наук м. Буенос-Айрес, Аргентина 

Погляд на захист прав інтелектуальної власності 
на лікарські засоби в глобалізованому контексті. 

основні конотації, що випливають із правової 
визначеності, для сприяння іноземним 

інвестиціям 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

психіатрії ДДУВС 
Способи незаконного заволодіння транспортним 

засобом 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

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

правових дисциплін ДДУВС 
Криміналістичне забезпечення допиту двох 

раніше допитаних осіб 
Спецвипуск 

№ 2 2018 

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

криміналістики, судової медицини та психіатрії ДДУВС 
Проблемні питання освідування підозрюваних 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

психіатрії ДДУВС 

Оперативно-розшукова характеристика особи 
злочинця, яка здійснює незаконне переміщення 

вогнепальної зброї 

Спецвипуск 
№ 2 2018 

48. Шаповалова І. 
суддя Павлоградського районного суду Дніпропетровської 

області 

Короткий огляд застосування практики ЄСПЛ 
слідчим  суддею   при здійсненні судового 

контролю за досудовим розслідуванням  

Спецвипуск 
№ 2 2018 

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

та процесу ДДУВС 

Роль особистого закону та національності у 
визначенні правоздатності юридичних осіб у 

міжнародному приватному праві  

Спецвипуск 
№ 2 2018 

 


