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ПЕРСОНАЛІЇ

ВІТАЄМО ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ З ЮВІЛЕЯМИ!

ЖУРАВЛЯ Володимира Андрійовича
першого віце-президента

Національної академії правових наук України,
дійсного члена (академіка) НАПрН України

Народився 7 березня 1956 р. у м. Дніпропетровську (нині – м. 
Дніпро). У 1980 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині 
– Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), 
де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до профе-
сора кафедри криміналістики. З 2016 по 2021 р. – головний учений 
секретар НАПрН України. 26 березня 2021 р. обраний на посаду 

першого віце-президента Національної академії правових наук України.
У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

ди-чних наук «Допит потерпілого та використання його показань для побудови методики 
розслідування окремих видів злочинів» (спеціальність 12.00.09), а в 1999 р. – доктора 
юридичних наук «Теорія та методологія криміналістичного прогнозування» (спеціаль-
ність 12.00.09). У 2003 р. присвоєно вчене звання професора. У 2009 р. обраний чле-
ном-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія пра-
вових наук України), у 2017 р. – дійсним членом (академіком) НАПрН України.

Напрями наукових досліджень: проблеми загальної теорії криміналістики, 
криміналістичне прогнозування, тактико-психологічні основи досудового розслідування 
та провадження окремих слідчих (розшукових) дій, криміналістичні методики, юридич-
на психологія. 

Опублікував одноособово та у співавторстві понад 250 наукових та навчально-ме-
тодичних праць, серед яких: «Проблеми теорії та методології криміналістичного про-
гнозування: монографія» (1999), «Криміналістика. Криміналістична тактика і методика 
розслідування злочинів: підручник» (у співавт., 1998), «Криминалистика. Криминалис-
тическая тактика и методика расследования преступлений: учебник» (у співавт., 2001), 
«Криміналістика: підручник» (у співавт., 2001, 2004, 2005, 2008, 2016), «Настільна книга 
слідчого: науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів» (у співавт., 2003, 2007, 
2011), «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: 
науково-практичний посібник» (2005), «Криміналістична профілактика економічних 
злочинів: науково-практичний посібник» (у співавт., 2006), «Розслідування злочинів у 
сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія» (у спів-
авт., 2006), «Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник» (у 
співавт., 2009), «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального 
переслідування в Україні: монографія» (у співавт., 2010), «Криміналістичні методики: 
сучасні наукові концепції: монографія» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: 
Кримінально-правовї науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 
2013 (укр.), 2018 (англ.), «Розслідування злочинів корупційної спрямованості: науко-
во-практичний посібник» (у співавт., 2013), «Энциклопедия криминалистики в лицах» 
(у співавт., 2014), «Textbook of criminalistics. Volume 1: General Theory» (у співавт., 2016), 
«Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримі-
на-льної юстиції: монографія» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енци-
клопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права; Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, 
юридична психологія» (у співавт., 2017, 2018).

Брав участь у розробці проєктів: Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, законів України «Про запобігання корупції», «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», «Про державне бюро розслідування», «Про приватну детективну (розшукову) 
діяльність», Концепції реформування кримінальної юстиції України, «Державної про-
грами щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки», Планів заходів з реалі-
зації «Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю», 
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«Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».
Член редакційних колегій збірників наукових праць «Вісник Національної 

академії правових наук України», «Щорічник українського права», «Питання бо-
ротьби зі злочинністю», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», 
«Вісник кримінального судочинства», «Науковий вісник Львівського торговельно-е-
кономічного університету. Серія юридична», юридичного журналу «Право України», 
Міжнародного науково-практичного юридичного журналу «Криміналіст першодру-
кований», журналу «Administrativa un Kriminala Justicija» (Латвія). Член спеціалі-
зованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого.

Заслужений працівник освіти України (2004), лауреат Премії імені Ярослава 
Мудрого (2003, 2006, 2017). Переможець XIII обласного конкурсу «Вища школа 
Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно орієнтованих дисциплін» 
(2011), Стипендіат в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) 
Харківської обласної державної адміністрації (2016). Нагороджений орденом «За за-
слуги» III ступеня (2018), Почесною грамотою Верховної Ради України (2020, медаллю 
Герберта Манса (2015), орденом Союзу юристів України «За заслуги» III ступеня, по-
чесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2013).

КУБКА Євгена Борисовича
члена-кореспондента НАПрН України

Народився 24 січня 1951 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив 
юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. 
Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). З 1977 р. і по сьогодні працює в Інституті держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшов шлях від ста-
жиста до головного наукового співробітника. З 1999 р. займаєть-
ся приватною юридичною практикою, президент юридичної фірми 
«Салком».

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук «Державне управління капітальним будівництвом» (спеціальність 12.00.02, 
нині – 12.00.07), у 1989 р. – доктора юридичних наук «Правові проблеми програмно-ці-
льового управління» (спеціальність 12.00.02, нині – 12.00.07). Вчене звання старшого 
наукового співробітника присвоєно у 1987 р., професора – 2007 р. Обраний членом-ко-
респондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових 
наук України) у 1993 р.

Напрями наукової діяльност: правові проблеми державного управління, ад-
мініст-ративного права та адміністративної юстиції, теоретичні проблеми організації 
управлінської діяльності та вдосконалення юридичних механізмів регулювання ринко-
вої економіки. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед 
яких: «Основоное звено управления капитальным строительством (организационно-пра-
вовые аспекты): монография» (1981), «Программно-целевая организация государ-
ственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика)» (1988), 
«Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 
1998), «Совершенствование законодательства Украины и проблемы его гармонизации 
с законодательством зарубежных стран» (у співавт., 2003), «Адміністративне право 
України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 1: Загальна частина» (у співавт., 2004), 
«Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 2: Особлива 
частина» (у співавт., 2005), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадяни-
на в Україні: монографія» (у співавт., 2007), «Права громадян у сфері виконавчої вла-
ди: організаційно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія» (у співавт., 
2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні 
засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 
2011 (рос.), 2013 (англ.), «Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій 
системі України: монографія» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 
2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Механізм 
захисту прав в Україні: монографія» (у співавт., 2016).
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У 1991–1993 рр. – експерт Комісії Європейського Союзу з правових питань  
(м. Брюссель). Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України 
та Вищому господарському суді України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в 
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Член редакційних колегій наукових видань: «Юридична Україна», «Підприємниц-
тво, господарство і право» та «Вісник Верховного Суду України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), лауреат Премії імені Ярослава 
Мудрого (2007).

НАВРОЦЬКОГО Вячеслава Олександровича
члена-кореспондента НАПрН України

Народився 20 січня 1956 р. в м. Любешів Волинської обл. 
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (нині 
– Львівський національний університет імені Івана Франка) у 1978 р. 
У тому ж році вступив до аспірантури Харківського юри-дичного ін-
ституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Після закінчення аспірантури з 1982 по 1985 рр. працював 
асистентом кафедри кримінального права і процесу Львівського дер-
жавного університету імені Івана Франка. З 1985 по 1989 рр. – стар-

ший викладач Львівської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. У 1986 р. обра-
ний депутатом Шевченківської районної ради м. Львова. З 1989 по 2002 рр. працював у 
Львівському державному університеті імені Івана Франка доцентом кафедри кримінального 
права і процесу, заступником декана юридичного факультету, директором Правничого ко-
леджу, науковим співробітником. У 2002-2016 рр. доцент, професор кафедри кримінального 
права та кримінології, декан юридичного фа-культету (2012-2014) Львівського державного 
університету внутрішніх справ. З 2016 р. – професор кафедри теорії права та прав людини 
Українського католицького університе-ту, одночасно – гостьовий професор Варшавського 
університету.

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук «Уголовная ответственность за загрязнение водоемов» (спеціальність 12.00.08). У  
1991 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття на-
укового ступеня доктора юридичних наук «Теоретичні проблеми кримінально-право-
вої кваліфікації» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно в 2002 р. 
Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукової діяльності: проблеми кримінального права України, від-
повідальність за окремі види злочинів, забезпечення якості кримінального закону, про-
блеми кримінально-правової кваліфікації, кримінально-правовий захист прав людини. 
Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретичні 
проблеми кримінально-правової кваліфікації» (1999), «Кримінально-правова кваліфіка-
ція ухилення від оподаткування в Україні» (у співавт., 2000), «Наступність кримінально-
го законодавства України (порівняльний аналіз Кримінального кодексу України 1960 р. та 
2001 р.» (2001), «Кримінальне право України. Загальна частина» (у співавт., 2002, 2004, 
2008, 2009), «Кримінальне право України. Особлива частина» (у співавт., 2000, 2004, 2009), 
«Основи кримінально-правової кваліфікації» (2006, 2009), «Кримінальне право України в 
епоху глобалізації» (2010), «Конституційно-правовий статус людини: можливості удоско-
налення в Україні: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: 
Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи роз-витку» (у співавт., 2013 
(укр.), 2018 (англ.), «Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспекти-
ви» (у співавт., 2015), «З професорської шухляди» (2016), «Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Член Комісії з питань правової реформи. Був членом робочої групи Кабінету 
Мі-ністрів України та відомчих комісій з підготовки Концепції боротьби з корупцією в 
Україні, змін до законодавства, спрямованих на гуманізацію кримінальної відповідаль-
ності, з розробки законодавства про відповідальність за кримінальні проступки, розроб-
ки Кримінального процесуального кодексу України. Ініціатор створення та керівник ГО 
«Львівський форум кримінальної юстиції», у межах якої очолює розробку наукових проєк-
тів «Концепція реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні» та 
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«Концепція створення мирових суддів в Україні».
Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Ви-щому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член спеціалі-
зованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
та Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Член редак-
ційних колегій наукових видань «Підприємництво, господарство і право», «Наука і пра-
воохорона», «Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ», 
«Вісник кримінального судочинства».

НОВІ ВИДАННЯ

18 березня 2021 р. у Дніпропетровській обласній раді відбулася презентація видан-
ня⃰, яке підготували експерти Дніпропетровського державного університету внутріш-
ніх справ на замовлення та у співпраці з Дніпропетровською обласною радою за під-
тримки Громадської організації «WOMEN plus» та Комунального підприємства ДОР 
«Представництво Придніпров’я».

Проєкт презентували начальник управління з питань гуманітарної, соціально-куль-
турної сфери та освіти виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради Л. Гиренко та 
проректор ДДУВС Л. Наливайко, яка, зокрема, зазначила, що серед великої кількості органі-
зацій право підготувати унікальне видання отримав саме ДДУВС як заклад освіти з  немалим 
досвідом у сфері гендерних теоретичних та прикладних досліджень.

На заході були присутні представники Дніпропетровської обласної державної ад-
міністрації, Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського регіо-
нального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, 
Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, інституцій громадянського 
суспільства, науковці та правозахисники.

Гендерний портрет області надає змогу продовжувати започатковане гендерне інте-
грування у реформах шляхом прийняття регіональних гендерних стратегій на виконання усіх 

⃰ Гендерний портрет Дніпропетровської області : науково-практ. видання (жовтень 2020) / 
кол. авт. за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Наливайко Л. Р. (за сприяння Дніпропетровської обласної 
ради, комунального підприємства ДОР «Представництво Придніпров’я» та громадської організації 
«WOMEN plus»). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 94 с. (ISBN 978-617-7665-92-1)


