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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.  
Бідняк Ганна Сергіївна 

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Реалії та перспективи дактилоскопіювання № 1 2019 

2.  
Вітер Дмитро Вадимович прокурор Харківської міської прокуратури № 2 

Харківської області 

До питання класифікації типових 

способів учинення злочинів у сфері 

фінансування соціальних цільових програм 
№ 1 2019 

3.  
Голобутовський Роман 

Зіновійович 
кандидат юридичних наук, докторант Запорізького 

національного університету 

Класифікація суб’єктів адміністрування 

публічною службою в органах судової влади 
№ 1 2019 

4.  
Голобутовський Роман 

Зіновійович 
кандидат юридичних наук, докторант Запорізького 

національного університету 

Адміністративно-правові аспекти 

професійної підготовки  кадрів для судів 

України 
№ 2 2019 

5.  Гріненко Яна Віталіївна  

здобувач кафедри адміністративного, господарського 

права та фінансово-економічної безпеки навчально-

наукового інституту права Сумського державного 

університету 

Завдання Збройних Сил України у сфері 

протидії злочинності № 2 2019 

6.  

Євтушок Володмир 

Анатолійович 

 

 

 

Кущенко Володимир 

Олександрович 

старший викладач кафедри тактичної та тактико-

спеціальної підготовки факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

викладач кафедри тактичної та тактико-спеціальної 

підготовки факультету № 3 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

Протидія кібербулінгу в Україні: правовий 

аспект 
№ 1 2019 

7.  

Євтушок Володмир 

Анатолійович 

 

 

 

Кущенко Володимир 

старший викладач кафедри тактичної та тактико-

спеціальної підготовки факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

викладач кафедри тактичної та тактико-спеціальної 

підготовки факультету № 3 Харківського національного 

Правові засади протидії тероризму в Україні 

: сучасний стан та перспективи 

вдосконалення 

№ 2 2019 



Олександрович університету внутрішніх справ 

8.  Єрменчук Олександр Петрович 
кандидат юридичних наук  

(Служба безпеки України) 

Приватний сектор як важливий суб'єкт 

захисту критичної інфраструктури 
№ 1 2019 

9.  Єрменчук Олександр Петрович 
кандидат юридичних наук  

(Служба безпеки України) 

Нормативно-правове регулювання захисту 

ядерних матеріалів, ядерних установок, 

радіоактивних відходів, що можуть бути 

віднесені до об'єктів критичної 

інфраструктури  

№ 2 2019 

10.  

Єфімов Микола Миколайович 

 

 

 

Старова Тетяна Андріївна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

студентка юридичного факультету Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Організаційно-тактичні особливості допиту 

підозрюваних під час розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері 

торгівлі людьми 

№ 1 2019 

11.  Здродовський Богдан 
доктор права, професор Академії поліції в м. Щитно 

(Польща) 
Освіта в галузі безпеки в Польщі № 1 2019 

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

академії внутрішніх справ  

Кримінально-правовий вимір проблеми 

презумпції правоти працівників 

правоохоронних органів, які виконують 

професійні обов’язки 

№ 1 2019 

13.  Кирбят’єв Олег Олександрович 
кандидат юридичних наук, докторант Національної 

академії внутрішніх справ  

Досвід країн пострадянського простору у 

сфері кримінально-правової охорони 

професійної діяльності працівників 

правоохоронних органів, які обрали 

європейський вектор розвитку 

№ 2 2019 

14.  

Кириченко Юрій Вікторович 

 

 

Кіхтенко Марина Василівна 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

політології та права Запорізького національного  

технічного університету 

студентка Запорізького національного технічного 

університету 

Право на життя: відповідність 

конституційної практики України 

європейським стандартам 

№ 1 2019 

15.  

Кириченко Юрій Вікторович 

 

 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

політології та права Запорізького національного  

технічного університету 

Право інтелектуальної власності в Україні та 

європейських державах: порівняльно-правові 

аспекти конституційного регулювання 

№ 2 2019 



Копоть Ілля Сергійович студент Запорізького національного технічного 

університету 

16.  

Краснобрижий Ігор 

Володимирович 

 

 

Прокопов Сергій 

Олександрович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної 

та інформаційної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 

старший викладач кафедри економічної та 

інформаційної безпеки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Деякі аспекти використання в навчальному 

процесі тренінгів з елементами квест-

технологій 

№ 2 2019 

17.  Макотченко Любов Михайлівна  

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін 

юридичного факультету Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  

Детермінація перевищення влади або 

службових повноважень працівником 

правоохоронного органу 

№ 2 2019 

18.  
Максіменцев Максим 

Геннадійович 

кандидат економічних наук 

(Харківський національний університет внутрішніх 

справ) 

Політичні фактори злочинності у сфері 

надрокористування в Україні 
№ 1 2019 

19.  
Малишко Валерій 

Миколайович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

європейського міжнародного права Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

Релігійна складова еволюції організаційно-

правового інституту приватирства в Першій 

Британський імперії (1583–1783)  

№ 2 2019 

20.  Миронюк  Роман Вікторович 

доктор юридичного наук, професор, професор кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Корупційні ризики в діяльності 

поліцейського та шляхи їх усунення 
№ 2 2019 

21.  
Михайлов Владислав 

Олексійович 

ад’юнкт Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

Зарубіжний досвід забезпечення законності 

та дисципліни роботи патрульної поліції: 

перспективи запозичення для України  

№ 2 2019 

22.  Мінка Тетяна Павлівна  

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адміністративного та митного права Університету 

митної справи та фінансів 

Характеристика заходів адміністративного та 

кримінально-процесуального примусу 

протидії домашньому насильству за новим 

законодавством 

№ 1 2019 

23.  

Мурзіна Олена Анатоліївна 

 

 

 

Мирошниченко Володимир 

Олександрович 

 

 

викладач кафедри медичної і фармацевтичної 

інформатики та НТ Запорізького державного медичного 

університету 

 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної та інформаційної безпеки 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Формування ціннісних орієнтацій в системі 

вищої освіти 
№ 1 2019 



 

Каблуков Андрій 

Олександрович 

 

 

 

Костенко Ірина Олександрівна 

 

 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

медичної і фармацевтичної інформатики та НТ 

Запорізького державного медичного університету 

 

судовий експерт відділу біологічних видів досліджень 

Запорізького науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України 

24.  
Нестерцова-Собакарь 

Олександра Володимирівна 

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  

Розвиток цивільного процесуального 

законодавства у радянській Україні: 

історико-правове дослідження 

№ 1 2019 

25.  

Пайда Юрій Юрійович 

 

 

Куруц Наталія Володимирівна  

кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та філософії права Камянець-

Подільського податкового інституту 

 

курсант 3 курсу факультету №1 слідство 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

Правові особливості анексії Західної 

України у 1920-х рр. 
№ 1 2019 

26.  Палій Євгенія Анатоліївна 
здобувач кафедри адміністративного та митного права 

Університету митної справи та фінансів 

Характеристика публічно-правових спорів, 

які вирішуються у спрощеному провадженні 
№ 1 2019 

27.  

Пеньков Сергій 

Володимирович 

 

 

Волошина Марина 

Олександрівна 

доктор юридичних наук, перший заступник начальника 

Головного управління ДФС у Дніпропетровській 

області 

 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

Теоретичне підґрунтя здійснення 

контрольованої поставки як форми контролю 

за вчиненням злочинів 

№ 2 2019 

28.  

Петрова Ірина Анатоліївна  

 

 

 

Спіцина Ганна Олександрівна 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий 

співробітник Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз  

 

доктор юридичних наук, доцент завідувач лабораторії, 

Харківського науково-дослідного інституту судових 

експертиз  

До питання формування кодексу поведінки 

судового експерта 
№ 1 2019 

29.  
Резворович Кристина 

Русланівна 

кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 

цивільного права та процесу Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Особливості процедури медіації у 

врегулюванні медичних конфліктів 
№ 1 2019 



30.  

Рибальченко Людмила 

Володимирівна 

 

 

 

Рижков Едуард Володимирович 

 

 

 

Косиченко Олександр 

Олександрович 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної та інформаційної безпеки 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

економічної та інформаційної безпеки 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної та інформаційної безпеки 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Вплив тіньової економіки на  економічну 

безпеку України 
№ 2 2019 

31.  Розгон Олександр Григорович 
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

Елементи механізму адміністративно-

правового регулювання малої приватизації в 

Україні 

№ 1 2019 

32.  Самбор Микола Анатолійович 

кандидат юридичних наук, начальник сектора 

моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області  

Інформування відповідача у справах за 

адміністративними позовами суб’єктів 

владних повноважень про встановлення 

обмежень щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань про розгляд справи у суді 

№ 1 2019 

33.  Сердюк Ігор Анатолійович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та історії держави і права Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  

Поняття, що відображають повну або 

часткову відсутність правових норм, чи їх 

окремих елементів, необхідних для 

врегулювання поведінки право-дієздатних 

суб´єктів: питання термінологічної 

визначеності та змістовної наповненості  

№ 1 2019 

34.  
Талдикін Олександр 

Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загально правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  

Сучасні недемократичні форми державного 

(політичного) режиму  
№ 1 2019 

35.  Тютченко Світлана Миколаївна  

старший викладач кафедри економічної та 

інформаційної безпеки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Групування методів оцінки  

економічної безпеки підприємства 
№ 1 2019 

36.  Фещин Максим Анатолійович 
аспірант Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 
Запобігання кишеньковим крадіжкам № 1 2019 



37.  

Фоменко Андрій Євгенович 

 

 

 

Вишня Володимир Борисович 

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, 

ректор Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

економічної та інформаційної безпеки 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Боротьба з розкраданням вантажів на 

залізничному транспорті України 
№ 1 2019 

38.  Фурса Вадим Вікторович 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

До питання реформування чинного 

кримінального законодавства України, яке 

спрямоване на захист неповнолітніх від 

сексуальних посягань 

№ 1 2019 

39.  Хайдарова Інна Олексіївна 
викладач кафедри загально-правових дисциплін ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

Правовий статус осіб, що займають 

адміністративні посади у Вищому 

антикорупційному суді  

№ 1 2019 

40.  

Шинкаренко Ігор 

Ростиславович, 

 

 

Оболенцева-Красивська Олена 

Сергіївна 

кандидат юридичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. п роф. 

М.С. Бокаріуса 
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