
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3 

ISSN 2078-3566 277 

 
 

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ 
 

Алімқулов Нур-Ахмет Сікімович – старший науковий співробітник Міжвідом-
чого науково-дослідного інституту Академії правоохоронних органів при Генеральній 
прокуратурі Республіки Казахстан 

Волошина Марина Олександрівна – доцент кафедри оперативно-розшукової ді-
яльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юри-
дичних наук 

Голобутовський Роман Зіновійович – суддя Дніпропетровського окружного ад-
міністративного суду, кандидат юридичних наук 

Єгоров Сергій Олександрович – здобувач Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ 

Каріпова Айнагуль Тукенівна – старший офіцер з особливо важливих справ Де-
партаменту превенції Агентства Республіки Казахстан з протидії корупції, кандидат 
юридичних наук 

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

Кириченко Юрій Вікторович – професор кафедри політології та права Запорізь-
кого національного технічного університету, доктор юридичних наук, доцент 

Кіріленко Федір Олександрович – заступник начальника управління медіакому-
нікацій Міністра Департаменту організаційно-апаратної роботи Міністерства внутрішніх 
справ України, кандидат юридичних наук 

Кобзар Олександр Федорович – начальник кафедри забезпечення державної 
безпеки Київського факультету Національної академії Національної гвардії України, 
доктор юридичних наук, доцент 

Козелецька Наталія Іванівна – доцент кафедри кримінального права та кримі-
нології Академії МВС Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук, доцент 

Коліуш Олег Леонідович – суддя Вищого антикорупційного суду  
Корнієнко Максим Вікторович – в.о. завідувача кафедри адміністративної дія-

льності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юриди-
чних наук, доцент 

Кравчук Мар’яна Юріївна – доцент кафедри кримінального права та процесу 
Тернопільського національного економічного університету, кандидат юридичних наук 

Краснобрижий Ігор Володимирович – доцент кафедри економічної та інформа-
ційної безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, канди-
дат юридичних наук 

Курило Володимир Іванович – завідувач кафедри адміністративного та фінан-
сового права Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

Кучук Андрій Миколайович – професор кафедри права та методики викладання 
правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
доктор юридичних наук, доцент 

Легеза Євген Олександрович – професор кафедри адміністративного та митного 
права Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор 

Макушев Петро Васильович – декан юридичного факультету ВНПЗ «Дніпров-
ський гуманітарний університет», доктор юридичних наук, професор 

Малишко Валерій Миколайович – доцент кафедри європейського і міжнарод-
ного права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
юридичних наук, доцент 

Марисюк Костянтин Богданович – професор кафедри кримінального права i 
процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка», доктор юридичних наук, доцент 

Маханов Талгат Габітович – старший науковий співробітник Міжвідомчого на-
уково-дослідного інституту Академії правоохоронних органів при Генеральній прокура-



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3 

278 ISSN 2078-3566 

турі Республіки Казахстан 
Миронюк Роман Вікторович – професор кафедри адміністративного права, про-

цесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внут-
рішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Мирошниченко Володимир Олексійович – доцент кафедри економічної та ін-
формаційної безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
кандидат технічних наук, доцент 

Мисливий Володимир Андрійович – професор кафедри публічного права Наці-
онального технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор 

Михайлик Олександр Григорович – докторант кафедри управління безпеки, 
правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Між-
регіональна Академія управління персоналом», кандидат юридичних наук 

Нестерович Володимир Федорович – завідувач кафедри державно-правових ди-
сциплін Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, док-
тор юридичних наук, доцент 

Носач Андрій Володимирович – докторант Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Омаров Єрбол Абгаєвич – головний науковий співробітник Міжвідомчого нау-
ково-дослідного інституту Академії правоохоронних органів при Генеральній прокура-
турі Республіки Казахстан, доктор PhD 

Пиріг Ігор Володимирович – професор кафедри криміналістики, судової меди-
цини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, док-
тор юридичних наук, доцент 

Потіп Микола Миколайович – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук 

Прокопов Сергій Олександрович – старший викладач кафедри економічної та 
інформаційної безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Пузирьов Михайло Сергійович – професор кафедри кримінального, криміналь-
но-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, док-
тор юридичних наук 

Репан Микола Іванович – старший викладач кафедри адміністративного права, 
процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 

Сироїд Тетяна Леонідівна – завідувач кафедри міжнародного і європейського 
права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Ка-
разіна, доктор юридичних наук, професор 

Собакарь Андрій Олексійович – завідувач кафедри тактико-спеціальної підго-
товки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридич-
них наук, професор 

Стащак Микола Володимирович – професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності та розкриття злочинів Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 

Степанюк Руслан Леонтійович – професор кафедри криміналістики та судової 
експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юри-
дичних наук, професор 

Столітній Антон Володимирович – радник директора Державного бюро розслі-
дувань, доктор юридичних наук, доцент 

Таштан Джошкун – професор Національної академії поліції Турецької Республі-
ки, доктор права 

Тертишник Володимир Митрофанович – професор кафедри кримінально-
правових дисциплін та правоохоронної діяльності Університету митної справи та фінан-
сів, доктор юридичних наук, професор 

Тищенкова Ірина Олександрівна – доцент кафедри загальноправових дисцип-
лін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридич-
них наук, доцент 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3 

ISSN 2078-3566 279 

Тіщенкова Світлана Олександрівна – професор кафедри криміналістики, судо-
вої медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук, професор 

Федоренко Владислав Леонідович – директор Науково-дослідного центру судо-
вої експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор 
юридичних наук, професор, Заслужений юрист України 

Філіпенко Наталія Євгенівна – провідний науковий співробітник лабораторії  
теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Хар-
ківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 
М. С. Бокаріуса, кандидат юридичних наук, доцент 

Фоменко Андрій Євгенович – ректор Дніпропетровського державного універси-
тету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України  

Фоя Оксана Анатоліївна – судовий експерт лабораторії промислової власності 
Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міні-
стерства юстиції України 

Халафли Алі Халаф огли – докторант Бакинського державного університету, 
Азербайджан 

Чабанець Тетяна Миколаївна – судовий експерт лабораторії промислової влас-
ності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 
Міністерства юстиції України 

Чаплинська Юлія Анатоліївна – професор кафедри кримінально-правових дис-
циплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридич-
них наук, доцент 

Юшкевич Олена Геннадіївна – доцент кафедри правоохоронної діяльності та 
поліцеїстики Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 
 


