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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 
доктор юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного та інформаційного права 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Інститути захисту прав людини в Україні: 
аналіз правового статусу омбудсмена 

№ 4 2018 

2. Бегалієв Єрнар Нурланович 

доктор юридичних наук, доцент, почесний працівник 
освіти Республіки Казахстан, професор кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін Інституту 
післядипломної освіти Академії правоохоронних 
органів при Генеральній прокуратурі Республіки 

Казахстан 

К проблеме применения стимуляторов в ходе 
производства допроса 

№ 4 2018 

3. 

Боняк Валентина Олексіївна 

 

Коломоєць Юлія Олександрівна 

доктор юридичних наук, доцент завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
менеджменту і права Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету 

Проблема збалансованості процесуально-
правового статусу потерпілого в Україні 

№ 4 2018 

4. 

Вінцук Вікторія Володимирівна 

 

Цебинога Вікторія Юріївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
оперативно-розшукової діяльності та розкриття 

злочинів Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
курсант Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

Актуальні питання реалізації Закону України  
«Про оперативно-розшукову діяльність»: 

теорія та практика 
№ 4 2018 

5. 

Черняк Наталія Петрівна 

 

Гаркуша Аліна Григорівна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

 
 кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Особливості проведення обшуку за 
кримінальним процесуальним 

законодавством України 
№ 4 2018 



6. Гоптарєв Олександр Ігорович аспірант Донецького юридичного інституту МВС 
України, м. Кривий Ріг 

Громадський контроль за діяльністю судової 
влади на сучасному етапі 

№ 4 2018 

7. 
Єфімов Володимир 

Веніамінович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
оперативно-розшукової діяльності та спеціальної 

техніки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Особливості оперативно-розшукового 
запобігання економічним злочинам в 

агропромисловому комплексі України 
№ 4 2018 

8. Єфімова Інна Веніамінівна 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінально-правових дисциплін Університету митної 
справи та фінансів 

Особливості оперативно-розшукового 
запобігання контрабанді об’єктів права 

інтелектуальної власності 
№ 4 2018 

9. Зайцев Олександр Вікторович 
ад’юнкт кафедри кримінального процесу 

Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Організаційний та процесуальний статус 
слідчого 

№ 4 2018 

10. Ісаєва Наталія Сергіївна аспірант Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Теоретико-правова характеристика 
визначення поняття «внутрішньо переміщені 

особи» 
№ 4 2018 

11. 

Казначеєв Дмитро Георгійович 

 

Лопаєва Олена Миколаївна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

старший викладач кафедри тактико-спеціальної 
підготовки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, майстер спорту 
міжнародного класу з кульової стрільби 

Особливості формування психологічної 
стійкості і готовності працівників поліції у 

процесі навчання з вогневої підготовки 
№ 4 2018 

12. Кирбят’єв Олег Олександрович кандидат юридичних наук, докторант Національної 
академії внутрішніх справ 

Кримінально-правовий захист професійної 
діяльності працівників правоохоронних 

органів як об’єкт наукового дослідження 
№ 4 2018 

13. 

Кириченко Юрій Вікторович 

 

Гнатенко Сніжана Олексіївна 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
політології та права Запорізького національного 

технічного університету 
 

студентка юридичного факультету Інституту 
управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

Актуальні проблеми конституційно-
правового регулювання права на свободу 
пересування в Україні та європейських 

державах 

№ 4 2018 

14. 
Клапощук Микола 

Миколайович 
викладач кафедри спеціальних дисциплін 

Криворізького факультету Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Актуальні проблеми конституційно-
правового регулювання права на свободу 
пересування в Україні та європейських 

державах 

№ 4 2018 



15. Кобко Євген Васильович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного права і процесу Національної 
академії внутрішніх справ 

Система забезпечення національної безпеки 
України: елементи та характер їх реалізації в 

сучасних умовах 
№ 4 2018 

16. 
Коршун Анна Анатоліївна 

 
аспірант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Інституційні гарантії прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб в Україні: 

теоретико-правовий аспект 
№ 4 2018 

17. 
Кузьменко Вячеслав 

Віталійович 
доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри філософії та політології Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Онтологія, антропологія, аксіологія, 
гносеологія філософсько-правової концепції 

Фоми Аквінського 
№ 4 2018 

18. Лісніченко Дмитро Вікторович 
старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії з проблемних питань кримінального аналізу 
Одеського державного університету внутрішніх справ 

Тимчасовий доступ до речей та документів: 
аналіз та проблемні аспекти 

№ 4 2018 

19. Можечук Люся Василівна 
ад’юнкт кафедри цивільного права та процесу 
Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Пенсійна система України: сучасний стан та 
перспективи розвитку 

№ 4 2018 

20. Нізельник Олександр Іванович 
начальник Управління режиму та технічного захисту 

інформації Головного управління Національної поліції 
в Дніпропетровській області 

Особливості здійснення заходів забезпечення 
режиму секретності в органах та підрозділах 
Національної поліції (за матеріалами ГУ НП 

в Дніпропетровський області) 

№ 4 2018 

21. Нікітенко Олександр Іванович 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, завідувач кафедри публічно-правових 
дисциплін Білоцерківського національного аграрного 

університету 

Теоретичне поняття історичного розвитку 
кримінального законодавства у сфері  

внутрішньої безпеки України 
№ 4 2018 

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

загально правових дисциплін Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Еволюція підходів до регулювання права на 
свободу світогляду та віросповідання у 

юридичній науці 
№ 4 2018 

23. Палагута Вадим Іванович 
доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри інженерної педагогіки Національної 
металургійної академії України, м. Дніпро 

Проблема изучения природы социальности № 4 2018 

24. Постол Олена Ігорівна 
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 
проблемних питань кримінального аналізу Одеського 

державного університету внутрішніх справ 

Сучасні інформаційні технології як засіб 
вчинення домашнього насильства 

№ 4 2018 

25. Самбор Микола Анатолійович 
кандидат юридичних наук, начальник сектору 

моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного 
управління національної поліції в Чернігівській області 

Аксіологія права на свободу мирних зібрань 
в українському суспільстві 

№ 4 2018 



26. Сердюк Ігор Анатолійович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та історії держави і права Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Інтерпретація поняття методологічний підхід 
у сучасній правничій науці 

№ 4 2018 

27. Сердюк Лілія Миколаївна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та історії держави і права Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Конституційне регулювання імпічменту 
президента в Україні й окремих зарубіжних 

країнах 
№ 4 2018 

28. Селіхов Дмитро Анатолійович 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

правових дисциплін Криворізького факультету 
Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Державний сільськогосподарський кредит в 
ході столипінського землевпорядкування на 

українських землях Російської імперії 
№ 4 2018 

29. 

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 

30. Стойко Олена Михайлівна 
доктор політичних наук, провідний науковий 

співробітник Інституту держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України 

Чинники успішності миротворчих операцій 
ООН 

№ 4 2018 

31. Ткаченко Роман Олександрович аспірант Донецького юридичного інституту МВС 
України 

Види громадського контролю за діяльністю 
органів Національної поліції України 

№ 4 2018 

32. 
Уварова Наталія 
Володимирівна 

доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
процесу Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

До проблеми кримінальної відповідальності 
за жорстоке поводження з тваринами 

№ 4 2018 

33. Фещин Максим Анатолійович  аспірант Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Особливості  проведення огляду місця події 
при розслідуванні кишенькових крадіжок 

№ 4 2018 

34. 
Чумак Володимир 

Валентинович 

 кандидат юридичних наук, провідний науковий 
співробітник відділу організації наукової роботи 

Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

Організація діяльності Державного бюро 
розслідувань: світовий досвід та національна 

модель 
№ 4 2018 

 
 


