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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.  

Баранов Петро Миколайович 

 

 

Кірін Роман Станіславович 

доктор геологічних наук, професор, судовий експерт 

Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, 

 

доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник Інституту економіко-правових досліджень імені 

В.К. Мамутова НАН України 

Особливості судово-гемологічної експертизи 

перлів і бурштину 
№ 2 2020 

2.  

Гаркуша Аліна Григорівна 

 

 

Солдатенко Олена Анатоліївна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального процесу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Безоплатна вторинна правова допомога, як спосіб 

реалізації конституційного права людини в 

рамках кримінального процесу 

№ 2 2020 

3.  Гаркуша Вячеслав Вікторович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного права, процесу 

та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  

Особливості порядку добору та призначення на 

посаду судді 
№ 3 2020 

4.  

Ємець Олег Миколайович 

 

 

Злагода Ольга Валеріївна 

 

 

Шаповаленко Євген 

Володимирович 

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності 

Національної академії внутрішніх справ 

 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності Національної академії внутрішніх 

справ 

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

оперативно-розшукової діяльності 

Національної академії внутрішніх справ 

Генезис законодавства у сфері оперативно-

розшукової діяльності в незалежній Україні 
№ 3 200 

5.  Єфімов Володимир Веніамінович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Сучасна діяльність Національної поліції щодо 

протидії окремим злочинам у базових галузях 

економіки України (агропромисловий комплекс) 

№ 2 2020 



6.  Єфімов Микола Миколайович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Використання спеціальних знань при 

розслідуванні злочинів проти моральності 
№ 2 2020 

7.  Золотоноша Олег Вікторович 
кандидат юридичних наук, докторант Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
Основні дефініції визначення децентралізації № 2 2020 

8.  
Ібрагімова Айтакин Назім 

(Ibrahimova, Aytakin Nazim) 

Кандидат юридичних наук, заступник декана юридичного 

факультету, професор кафедри конституційного права 

Бакинського державного університету, Азербайджан 

Кіберзлочини та протидія їм 

(Cybercrimes and struggle against them) 
№ 2 2020 

9.  

Кириченко Юрій Вікторович 

 

 

Давлєтова Ганна Василівна 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

політології та права Національного 

університету «Запорізька політехніка» 

 

асистент кафедри політології та права Національного 

університету «Запорізька політехніка» 

Теоретико-правові аспекти конституційного 

регулювання права на свободу світогляду і 

віросповідання в Україні та державах 

континентальної Європи 

№ 2 2020 

10.  Кіріленко Федір Олександрович 

кандидат юридичних наук, 

заступник начальника управління медіакомунікацій Міністра  

Департаменту організаційно-апаратної роботи  

Міністерства внутрішніх справ України 

Умисне знищення або пошкодження чужого 

майна, вчинене шляхом підпалу у 1960-2018 

роках 

№ 3 2020 

 

Загорулько Андрій Петрович  

 

 

 

Кіріленко Федір Олександрович 

аспірант, начальник Відділу запровадження  

діяльності служби 112 МВС України 

 

кандидат юридичних наук, 

заступник начальника управління медіакомунікацій Міністра  

Департаменту організаційно-апаратної роботи  

Міністерства внутрішніх справ України 

Ухилення від сплати аліментів у 1960-2018 роках № 3 2020 

11.  Кірін Роман Станіславович 

доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник Інституту економіко-правових досліджень імені 

В.К. Мамутова НАН України 

Правова основа протимінної діяльності в Україні: 

теоретико-прикладні аспекти 
№ 2 2020 

12.  Корнієнко Максим Вікторович 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

адміністративної діяльності поліції Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

Деякі шляхи покращення законодавства України 

у протидії злочинам щодо дітей 
№ 2 2020 

13.  Коротюк Оксана Вікторівна 
кандидат юридичних наук, докторант Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Повторність як кваліфікуюча ознака злочинів, що 

посягають на об’єкти права інтелектуальної 

власності 

№ 2 2020 

14.  Крамаренко Юрій Миколайович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Окремі питання підготовки фахівців у сфері 

правоохоронної діяльності 
№ 2 2020 



15.  Кричун Юрій Анатолійович 

доцент кафедри галузевого права та правоохоронної 

діяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені В. Винниченка кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат 

Військовий злочин в умовах проведення Операції 

об’єднаних сил: криміналістична характеристика № 3 2020 

16.  Круглова Ольга Олександрівна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

цивільного права та процесу  Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Правовий аналіз механізмів впливу на боржників № 2 2020 

17.  

Кубецька Ольга Миколаївна 

 

 

 

Остапенко Тетяна Миколаївна 

 

 

 

Палешко Яна Сергіївна 

кандидат економічних наук, доцент, завідувач навчально-

наукової лабораторії з дослідження проблем економічної 

безпеки Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, 

 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки, підприємництва  та управління підприємствами 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара 

 

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник  

навчально-наукової лабораторії 

з дослідження проблем економічної безпеки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Умови забезпечення національної безпеки 

держави 

 

№ 2 2020 

18.  Курінний Євген Володимирович 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного та фінансового права Запорізького 

національного університету 

Про затребуваність адміністративного права  

в умовах нетиповості Української держави 
№ 2 2020 

19.  
Левін Олег Леонідович, 

 

Поплавський Олег Олександрович 

кандидат історичних наук, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, 

 

кандидат історичних наук / доктор філософії, доцент кафедри 

філософії, соціології та історії Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету 

Донбас: cторінки минулого в контексті подій 

сьогодення 
№ 3 2020 

20.  Лелеко Андрій Миколайович аспірант Донецького юридичного інституту МВС України 
Міграційний контроль : сучасний стан та 

розвиток в Україні 
№ 2 2020 

21.  

Леоненко Тетяна Євгенівна 

 

 

Шиян Дмитро Сергійович. 

 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

кримінального, цивільного та міжнародного права 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

Предмет злочину – нецільового використання 

бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету 

чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням 

№ 2 2020 



 

Шиян Ольга Юріївна 

кримінального, цивільного та міжнародного права 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, 

цивільного та міжнародного права Національного 

університету «Запорізька політехніка» 

22.  Літун Олег Олегович 

викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Сучасні проблеми оперативно-розшукового 

забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, 

в Україні (за результатами опитування 

працівників кримінальної поліції) 

№ 2 2020 

23.  
Макушев Петро Васильович 

Хрідочкін Андрій Вікторович 

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного 

факультету Дніпровського гуманітарного університету 

Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загально 

правових дисциплін Дніпровського гуманітарного 

університету 

Проблеми визначення суб'єктивних ознак складів 

адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності 

№ 2 2020 

24.  Марченко Олена Вікторівна 

доктор філософських наук, доцент, начальник відділу 

організації наукової роботи Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Тоталітарні освітні практики 20-30 рр. ХХ ст.: від 

передумов до наслідків 
№ 2 2020 

25.  Медицький Ігор Богданович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника 

Кримінальне законотворення у структурі 

наслідків злочинності:  «собівартість» як критерій 

ефективност 

№ 2 2020 

26.  

Метешко Йозеф, 

(Jozef Meteňko) 

 

 

Метешкова Маріам 

(Miriam Meteňková) 

доктор філософії, професор юриспруденції, завідувач 

кафедри криміналістики Академії поліції Словацької 

Республіки, 

 

доктор педагогічних наук, доктор філософії 

(Інститут криміналістики МВС Словацької Республіки) 

Цифровиі сліди та їх оціночні властивості для 

криміналістики 

(Digital trace and their attributes evaluate for 

Criminalistic) 

№ 2 2020 

27.  
Міщанинець Олександр 

Миколайович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Чинники, які впливають на державну політику у 

сфері оперативно-розшукової діяльності 
№ 2 2020 

28.  

Можечук Люся Василівна 

 

 

 

Самотуга Андрій Валерійович 

науковий співробітник відділу організації наукової роботи 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Роль Європейського суду з прав людини у 

забезпеченні механізму захисту права на 

соціальне забезпечення в умовах сьогодення 

№ 2 2020 

29.  

Мунько Анна Юріївна 

 

 

Трещов Мирослав Миколайович 

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

управління та адміністрування Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 

Україна в світі: соціально-економічний вимір № 2 2020 



доктор наук з державного управління, аналітик  

ГО «Українська експертна фундація» 

30.  Мушенок Віктор Васильович 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

загальноправових дисциплін Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Правова охорона природних ресурсів від 

негативного впливу сільськогосподарської 

діяльності 

№ 3 2020 

31.  

Наливайко Лариса Романівна, 

 

 

Чепік-Трегубенко  

Ольга Сергіївна 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, проректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

кандидат юридичних наук, т.в.о. завідувач кафедри 

загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Інститут конституційної скарги: зарубіжна 

практика, вітчизняний досвід та перспективи 

 

№ 2 2020 

32.  Недря Кирило Михайлович 

Кандидат історичних наук, завідувач кафедри гуманітарних 

дисциплін та психології поліцейської діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Сучасний стан соціального захисту ветеранів війн 

та військових конфліктів в романо-германській 

правовій сім'ї (на прикладі Франції та Німеччини) 

№ 2 2020 

33.  

Омаров Ербол Агбаевич, 

 

 

Инкарбеков Адил Укибаевич 

доктор PhD, главный научный сотрудник Академии 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан, 

 

магистрант 2 курса Академии правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

Права потерпевшего при применении меры 

принуждения в ходе досудебного расследования в 

Республике Казахстан 

№ 2 2020 

34.  Орєшкова Аліна Федорівна 

Викладач кафедри загальноправових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Нормативно-правові гарантії прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб 
№ 2 2020 

35.  Павлова Наталя Валеріївна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

криміналістики та домедичної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Роль і місце юридичної освіти в професійній 

діяльності слідчих  
№ 3 2020 

36.  Пайда Юрій Юрійович 

доктор юридичних наук, доцент, проректор з 

навчально-наукової роботи Камянець-Подільського 

податкового інституту 

Сутність та специфіка співвідношення органів 

публічної адміністрації з іншими галузями права 
№ 3 2020 

37.  

Паршина Олена Анатоліївна 

 

 

Паршин Юрій Іванович 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ, 

 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

фінансово-економічної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Особливості та тенденції правопорушень у сфері 

економічної діяльності 
№ 2 2020 



38.  Пеньков Сергій Володимирович 
доктор юридичних наук, перший заступник начальника 

Головного управління ДФС у Дніпропетровській області 

Генезис використання службових тварин та 

спеціальної техніки при здійсненні оперативно-

розшукової діяльності 

№ 2 2019 

39.  

Пиріг Ігор Володимирович, 

 

 

Прокопов Сергій Олександрович, 

 

 

Водоп’ян Денис Володимирович 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

 

старший викладач кафедри економічної та інформаційної 

безпеки Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Сучасні вимоги та реалії протидії організованій 

злочинності 
№ 2 2020 

40.  Поповський Анатолій Михайлович 

Доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки 

і техніки України, професор кафедри українознавства та 

іноземних мов Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 

лексичний розмай козацького духу Михайла 

Чхана 
№ 3 2020 

41.  Резворович Кристина Русланівна 

кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного 

права та процесу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Міжнародний досвід правового регулювання 

діяльності інститутів спільного інвестування 

 

№ 3 2020 

42.  Рзаєва Гульназа Айдин 

кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

ЮНЕСКО з прав людини та інформаційного права 

Бакинського державного університету 

Захист прав людини від порушень внаслідок 

кіберзлочинів в глобальному інформаційному 

суспільстві 

(Protection of human rights violated by cybercrimes 

in global information society) 

№ 2 2020 

43.  
Риб’янець Сергій Анатолійович 

 

Соболь Оксана Іванівна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінально-праових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінально-праових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Кримінально-правова політика України у сфері 

незаконного обігу зброї в особливий період 
№ 3 2020 

44.  Рижкова Світлана Анатоліївна 
інспектор сектору превенції Шевченківського ВП 

Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській 

Удосконалення правового забезпечення 

підготовки членів громадських формувань 

органами Національної поліції 

№ 2 2020 

45.  Савенко Вікторія Петрівна 

старший викладач кафедри кримінального права та 

кримінології Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Досвід окремих країн пострадянського простору у 

сфері правового регулювання відповідальності за 

торгівлю дітьми 

№ 2 2020 



46.  Савицька Валерія Миколаївна 

аспірантка кафедри кримінального права та кримінології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Стан дослідження поняття завідомості у 

кримінально-правовій літературі 
№ 2 2020 

47.  Савчук Денис Анатолійович 

директор Коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій Кам’янець-Подільського 

податкового інституту 

Правове регулювання та підстави 

застосування заходів примусу правоохоронними 

органами України 

№ 2 2020 

48.  Саінчин Олександр Сергійович 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

галузевого права Херсонського державного університету 
Теорія та практика криміналістики за кордоном № 2 2020 

49.  

Саксонов Владислав Борисович, 

 

 

Ромащенко Костянтин 

Віталійович 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри цивільного, господарського та екологічного права 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» 

 

аспірант Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» 

Юридична конструкція «право довірчої 

власності» в цивільному законодавстві України 
№ 2 2020 

50.  Стратонов Василь Миколайович 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України, професор кафедри галузевого права Херсонського 

державного університету 

Комп’ютерні злочини»: окремі особливості та 

характеристики 

 

№ 2 2020 

51.  Талдикін Олександр Васильович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 № 2 2020 

52.  Танько Андрій 

кандидат юридичних наук, докторант відділу організації 

освітньо-наукової підготовки, Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

Адміністративна діяльність Національної поліції 

у галузі захисту прав і свобод людини в Україні 

 

№ 2 2020 

53.  

Тімашов Віктор Олександрович 

 

 

Грицай Анастасія Валентинівна 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного права 

Київського національного торговельно-економічного  

університету 

 

студентка Київського національного торговельно-

економічного  університету 

Адміністративно-правове забезпечення захисту 

людини і громадянина в Україні 

 

№ 2 2020 

54.  
Тіщенкова Світлана Олександрівна 

 

Тищенкова Ірина Олександрівна 

кандидат юридичних наук, доцент, учений секретар 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Міжнародна міграція в сучасних умовах: нові 

виклики і загрози 
№ 2 2020 



55.  Ткаченко Павло Ігорович 

здобувач вищої освіти юридичного факультету 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Нормативно-правова та організаційна діяльність 

розшуку і затримання військовослужбовців, які 

самовільно залишили військову частину  

№ 4 2020 

56.  

Філіпенко Наталія Євгенівна 

 

 

 

Снігерьов Олександр Петрович 

кандидат юридичних наук, доцент 

доцент кафедри права Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії ТДРВНМД Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса 

Експертна превенція: поняття, предмет та об’єкт № 2 2020 

57.  

Фісуненко Надія Олександрівна 

  

 

Ткаченко Павло Ігорович 

 

 

Кузьменко Альбіна Олександрівна 

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 

здобувач вищої освіти юридичного факультету 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

 

здобувач вищої освіти юридичного факультету 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Кримінологічна характеристика проявів тіньової 

економіки  
№ 3 2020 

58.  Халапсіс Олексій Станіславович 

доктор філософських наук, професор, т.в.о. завідувач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Диоклетиан и Третья республика № 2 2020 

59.  Христов Олександр Леонідович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Проблеми визначення поняття «громадськість» у 

сучасній юриспруденції 
№ 2 2020 

60.  

Черненко Анатолій Павлович, 

 

 

Шиян Анатолій Григорович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ, 

 

старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

Щодо права засуджених до довічного 

позбавлення волі на умовно-дострокове 

звільнення від відбування покарання або заміну 

невідбутої частини покарання більш м’яким та 

його забезпечення в Україні 

№ 2 2020 

61.  Шаблистий Володимир Вікторович 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

кримінального права та кримінології Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Про викривачів корупції та кримінальне право № 2 2020 



62.  

Шинкаренко Ігор Ростиславович 

 

 

 

Спіцина Ганна Олександрівна 

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри 

права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Безпека об'єктів інфраструктури авіаційного 

транспорту: теоретичні аспекти 
№ 2 2020 

63.  Шкута Олег Олегович 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

професійних та спеціальних дисциплін Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх 

справ 

Проблема безпеки засуджених в місцях 

несвободи Міністерства юстиції України 
№ 2 2020 

 

 


