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ПЕРСОНАЛІЇ 

 

 

ВІТАЄМО ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ ІЗ ЮВІЛЕЯМИ! 

 

 

 

РАБІНОВИЧА Петра Мойсейовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 26 жовтня 1936 р. у м. Києві. У 1959 р. закінчив 

юридичний факультет Львівського державного університету імені 

І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені 

Івана Франка). З 1959 р. по 1966 р. займався практичною 

діяльністю за фахом: до 1961 р. працював адвокатом, з 1962 по 

1966 р. – інженером-патентознавцем. У 1966 р. заочно закінчив 

аспірантуру Інституту держави і права Академії наук СРСР 

(м. Москва). З 1966 р. працює у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка на посадах асистента, доцента. З 1981 р. обіймає посаду 

професора кафедри теорії та філософії права цього університету. Одночасно з 1996 р. – 

завідувач Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного 

інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. 

У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Законность и целесообразность в 

советском праве» (12.00.01), у 1979 р. – докторську «Упрочение законности – 

закономерность социализма (вопросы теории и методологии исследования)» (12.00.01). 

У 1993 р. обраний членом-кореспондентом, у 2009 р. – дійсним членом (академіком) 

Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України). 

Напрями наукової діяльності: загальна теорія права і держави, зокрема теорія 

основоположних прав людини, філософія права. Опублікував понад 1000 наукових та 

навчально-методичних праць, серед яких: «Основи загальної теорії права та держави» (у 

співавт., 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2005, 2007, 2008), «Права людини і 

громадянина у Конституції України» (1997), «Здійснення прав людини в Україні: 

проблеми обмежування» (у співавт., 2001), «Європейська конвенція з прав людини: 

проблеми національної імплементації» (у співавт., 2002), «Конституція України: 

науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2011), «Особливості тлумачення 

юридичних норм щодо прав людини» (у співавт., 2004), «Право людини на компенсацію 

моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти)» (у співавт., 2006), «Права людини: 

соціально-антропологічний вимір» (у співавт., 2006), «Права людини і громадянина: 

можливості удосконалення конституційних гарантій» (у співавт., 2008), «Правова 

система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-

теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 

(укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Права людини й оновлення Конституції України: 

монографія» (у співавт., 2011), «Конституційно-правовий статус людини: можливості 

удосконалення в Україні: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 

5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 

(англ.), «Формування основ правового світогляду, правової свідомості та правової 

культури шкільної молоді (теоретико й соціолого-правове дослідження)» (у співавт., 

2015), «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 2. Філософія права; Т. 3. 

Загальна теорія права» (у співавт., 2017), «Правова наука України: сучасний стан, 

виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021). 

Був членом Конституційної Асамблеї України, Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді України. Брав участь у розробці проєкту Закону України «Про вищу 

освіту», засад державної політики України в галузі прав людини, за запитами 

Конституційного Суду України готував низку експертних висновків. 

Член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної 

академії правових наук України» (індексація Scopus), редакційної ради журналу «Право 

України», редакційних колегій наукових видань «Філософія права і загальна теорія 
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права», «Юридична Україна», «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка. 

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Нагороджений орденом «За 

заслуги» ІІІ ступеня (2017). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України 

(2018), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), Почесною грамотою 

Міністерства юстиції України (2003), Дипломом Голови Конституційного Суду України 

(2004), Дипломом Спілки юристів України (2003). Лауреат Премії імені Ярослава 

Мудрого (2004, 2011). 

 

 

 

ДЗЕРУ Олександра Васильовича 

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народився 10 травня 1946 р. у с. Шапіївка Сквирського р-ну 

Київської області. У 1972 р. закінчив юридичний факультет 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 

1972–1973 рр. працював на посаді слідчого прокуратури 

Подільського р-ну м. Києва. З 1974 р. працює на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, де пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора 

кафедри цивільного права (2001–2006 рр. – завідувач кафедри цивільного права цього 

навчального закладу). 

У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію «Право спільної сумісної власності 

за радянським законодавством» (12.00.03), у 1996 р. – докторську «Розвиток прав 

власності громадян в Україні» (12.00.03). У 1986 р. присвоєно вчене звання доцента, у 

2001 р. – професора. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України 

(нині – Національна академія правових наук України) у 2004 р. 

Напрями наукової діяльності: цивільне право, сімейне право. Опублікував понад 

160 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Загальна теорія цивільного 

права» (у співавт., 1992), «Цивільне право України : у 2 кн.» (у співавт., 1995, 1996, 1999, 

2002, 2004, 2007, 2011, 2014), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 1997, 

2002, 2017), «Право власності в Україні» (у співавт., 2000), «Цивільне право України : 

навчальний посібник» (2002, 2004, 2005), «Непорушність права власності – гарантія 

стабільності та розвитку підприємницької діяльності» (2006), «Цивільний кодекс 

України : науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2005, 2006, 2008, 2011), 

«Договірне право України. Загальна частина» (у співавт., 2008), «Правова система 

України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне 

право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Цивільне право України : 

підручник : у 2 т.» (у співавт., 2009), «Договірне право України : навчальний посібник. 

Т. 2» (у співавт., 2009), «Практикум з цивільного права : навчальний посібник» (у 

співавт., 2009), «Правова доктрина України : у 5 т. Т. 3. Доктрина приватного права 

України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Вибране. Збірник наукових праць. 

Київська школа цивілістики» (2017). 

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, редакційних колегій 

наукових видань «Юридична Україна», «Приватне право», «Альманах цивілістики». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук Вищої школи України (1997). 

Заслужений юрист України (2009). Відзначений грамотою Верховної Ради 

України (2020). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2002), лауреат Премії Спілки 

юристів України (2005). 
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ОНІЩЕНКО Наталію Миколаївну 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народилася 3 жовтня 1956 р. у м. Києві. У 1979 р. закінчила 

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 

1979 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, де обіймала посади стажиста-дослідника, 

молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, 

старшого наукового співробітника (1979–2003 рр.), з 2003 р. по 

2006 р. – провідний науковий співробітник, з 2006 р. – завідувач 

відділу теорії держави і права. 

У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2002 р. – докторську «Теоретико-

методологічні засади формування та розвитку правової системи». У 1992 р. присвоєно 

вчене звання старшого наукового співробітника, у 2004 р. – професора. Обрана членом-

кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових 

наук України) у 2008 р., дійсним членом (академіком) – у 2014 році. 

Напрями наукової діяльності: теорія держави і права, джерела права, ефективність 

законодавства, правова система, правове виховання, правова культура, правова 

свідомість, гендерні дослідження, аналіз правової свідомості, правової культури, 

дослідження розвитку громадянського суспільства, захист та охорона прав, свобод та 

законних інтересів людини та громадянина.  

Опублікувала понад 900 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 

«Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Порівняльне 

правознавство (правові системи світу)» (2008), «Загальна теорія держави і права (основні 

поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)» (2008), «Сприйняття права в 

умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи» (2008), «Правова 

система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т. 1. Методологічні та історико-

теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 

(укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Інститут юридичної відповідальності у демократичних 

правових системах» (2009), «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми 

теорії» (2009), «Сучасна правова енциклопедія» (2009), «Державно-правове регулювання в 

умовах трансформації суспільних відносин» (2009), «Формування та розвиток гендерного 

середовища в умовах демократичних перетворень» (2010), «Дія права: інтегративний 

аспект» (2010), «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: (у співавт., 

2011), «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (у співавт., 

2012), «Загальні засади типології та класифікації правових систем сучасного світу» (у 

співавт., 2012), «Правова доктрина України : у 5 т. Т. 1. Загальнотеоретична та історична 

юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Трансформація правової ідеології у 

контексті сучасних викликів» (2016), «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

Т. 3. Загальна теорія права» (у співавт., 2017), «Правова наука України: сучасний стан, 

виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021). 

Член науково-консультативних рад Конституційного Суду України та при 

Верховному Суді. Член спеціалізованих вчених рад Д 26.236.03 в Інституті держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України та Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради 

України. Заступник головного редактора науково-практичного юридичного журналу 

«Альманах права», член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій 

наукових видань «Нове українське право», «Держава і право», «Правова держава». 

Заслужений юрист України (2006). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2011, 

2016, 2021). Відзначена Грамотою Верховної Ради України (2004), Почесною грамотою 

Верховної Ради України (2020), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009), 

почесною відзнакою Вищої ради юстиції (2012), заохочувальною відзнакою «15 років 

спеціальному зв’язку України» (2009), Почесною грамотою Президії НАН України 

(2007), Почесною грамотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(2009), Грамотою Вищої атестаційної комісії України (2009), Почесною грамотою 

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (2018). Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Премії імені М. П. Василенка 

(2004), Премії імені Ярослава Мудрого (2007, 2014).  
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СЕЛІВОНА Миколу Федосовича 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 

 

Народився 30 жовтня 1946 р. у с. Шестовиця Чернігівського 

р-ну Чернігівської обл. У 1973 р. закінчив юридичний факультет 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 

тому ж році почав працювати в Інституті держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН УРСР: спочатку стажистом-дослідником, а 

згодом – молодшим співробітником. З 1979 р. – старший референт 

юридичної групи Управління справами Ради Міністрів УРСР. У 1988 р. призначений в. 

о. завідувача юридичного відділу Управління справами Ради Міністрів УРСР. У 1994–

1995 рр. – заступник, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України. З 1996 р. – 

суддя Конституційного Суду України, з жовтня 1999 р. – заступник Голови 

Конституційного Суду України, у 2002–2005 рр. – Голова Конституційного Суду 

України. З травня 2006 р. по червень 2010 р. – Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Республіці Казахстан. З листопада 2010 р. – Голова Міжнародного 

комерційного арбітражного суду, Голова Морської арбітражної комісії при Торгово-

промисловій палаті України, член Президії ТПП України. 

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію «Контрольна функція місцевих Рад 

народних депутатів: суть та ефективність здійснення» (12.00.02). Вчене звання доцента 

присвоєно у 2001 р., професора – у 2004 р. У 2002 р. обраний членом-кореспондентом, а 

у 2004 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – 

Національна академія правових наук України). 

Напрями наукових досліджень: конституційне право, державне управління, 

місцеве самоврядування, міжнародне публічне та міжнародне приватне право, 

міжнародний комерційний арбітраж. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних 

праць, зокрема: «Конституція України : науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 

2011), «Міжнародний комерційний арбітраж в Україні та світі: вчора, сьогодні, завтра» 

(у співавт., 2012), «Правова доктрина України : у 5 т. Т. 2. Публічно-правова доктрина 

України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Розвиток міжнародного комерційного 

арбітражу як необхідна складова успішності судової реформи в Україні» (2016). 

Брав участь у розробці проєкту чинної Конституції України, проєктів законів про 

забезпечення політичної незалежності та економічної самостійності України, 

становлення ринкової економіки, соціального захисту населення, формування нової 

системи державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: «Про власність», 

«Про підприємництво», «Про Кабінет Міністрів України». Член Координаційної ради з 

питань державної служби при Президентові України (з 2000 р.), член Постійної палати 

Третейського суду України (з 2004 р.), член редакційної колегії юридичного журналу 

«Право України». 

Заслужений юрист України (1996). Нагороджений орденом «За заслуги» III 

ступеня (2001). Відзначений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2000, 

2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2002). 

 

 

СІРЕНКА Василя Федоровича 

члена-кореспондента НАН України, 

дійсного члена (академіка) НАПрН України 
 

Народився 11 листопада 1941 р. у м. Пирятині Полтавської 

обл. У 1971 р. закінчив юридичний факультет Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка). У тому ж році 

почав працювати в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, де обіймав посади молодшого наукового 

співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача 

відділу. З 1998 р. по 2002 р. – народний депутат України III скликання. Голова Комітету 

з питань правової реформи (1998–2000), потім член Комітету з правової політики. З 

2002 р. по 2006 р. – народний депутат України IV скликання, заступник Голови Комітету 
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Верховної Ради України з питань правової політики. З 2007 р. – головний науковий 

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

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію «Організація і розвиток принципів 

діяльності обчислювальних центрів, що функціонують в умовах АСУ» (12.00.02), у 

1984 р. – докторську «Теоретичні проблеми формування і реалізації інтересів у сфері 

державного управління» (12.00.02). Обраний членом-кореспондентом НАН України у 

1995 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – 

Національна академія правових наук України) – у 1993 р. 

Напрями наукових досліджень – теорія держави і права, проблеми розвитку 

правової системи України, державне управління. Опублікував понад 150 наукових та 

навчально-методичних праць, серед яких: «Демократизация аппарата управления» 

(1990); «Национальная государственность союзной республики» (1991); «Законность и 

правопорядок в социалистическом обществе» (1976); «Аппарат государственного 

управления: интересы и деятельность» (1993); «Громадянське суспільство в Україні: 

проблеми становлення» (1997), «Теоретичні проблеми систематизації законодавства» (у 

співавт., 1999), «Интересы и власть» (2006); «Систематизація законодавства України: 

проблеми та перспективи вдосконалення» (2003); «Проблеми реалізації прав і свобод 

людини та громадянина в Україні» (2007), «Государство: демократическое, правовое, 

социальное» (2013). 

Був членом Конституційної Асамблеї України, брав участь у розробці проєктів 

законів України «Про судоустрій», «Про народне підприємство», «Про науково-технічну 

політику». Член редакційної ради юридичного журналу «Право України». 

Заслужений діяч науки і техніки України (1993). Нагороджений орденом князя 

Ярослава Мудрого V ступеня (2019). Відзначений орденом «За заслуги» II ступеня 

Союзу юристів України. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007). 

 

 

ВІННИК Оксану Мар’янівну 

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народилася 6 грудня 1951 р. у м. Суми. Після закінчення у 

1977 р. юридичного факультету Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка) розпочала трудову діяльність 

за фахом. У 1977–1978 рр. працювала викладачем у 

Краматорському індустріальному інституті. У 1978–1984 рр. – 

юрисконсульт житлово-комунального управління Київського 

авіаційного виробничого об’єднання, у 1984–1987 рр. – 

юрисконсульт Республіканського спеціалізованого монтажно-налагоджувального тресту 

«Укркомунмонтажналадка» у м. Києві. З 1987 р. старший викладач права технікуму 

радянської торгівлі, 1988–1993 рр. – старший викладач кафедри радянського права 

Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства 

житлово-комунального господарства УРСР, 1993–1994 рр. – старший викладач кафедри 

економіки сільського господарства Українського державного аграрного університету. З 

1994 р. працювала на кафедрі господарського права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на посадах спочатку асистента, а 

згодом – доцента, професора кафедри; 2016–2017 рр. – професор кафедри 

господарського, повітряного та космічного права Юридичного інституту Національного 

авіаційного університету. З лютого 2017 р. – головний науковий співробітник відділу 

правового забезпечення ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Правові питання діяльності 

підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних 

підприємств і організацій житлово-комунального господарства України)» (спеціальність 

12.00.04), у 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. захистила докторську 

дисертацію «Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і 

приватних інтересів в господарських товариствах» (спеціальність 12.00.04). У 2006 р. 

присвоєно вчене звання професора. Обрана членом-кореспондентом Національної 

академії правових наук України у 2010 р. 
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Напрями наукової діяльності: правове регулювання корпоративних відносин, 

правове регулювання інвестування, проблеми правового регулювання партнерських 

відносин, зокрема державно-приватного партнерства. Опублікувала понад 140 наукових 

та навчально-методичних праць, серед яких: «Господарські товариства і виробничі 

кооперативи: правове становище : монографія» (1998), «Інвестиційне право : навчальний 

посібник» (2000, 2005, 2009), «Приватні та публічні інтереси в господарських 

товариствах: проблеми правового забезпечення : монографія» (2003), «Господарське 

право : навчальний посібник» (2004, 2008, 2017), «Господарський кодекс України : 

науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2008, 2012), «Науково-практичний 

коментар Закону України «Про акціонерні товариства» (2009), «Науково-практичний 

коментар Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (2010), 

«Корпоративні та партнерські відносини : монографія» (2010), «Корпоративна форма 

державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного 

досвіду : монографія» (2012), «Правова доктрина України : у 5 т. Т. 4. Доктринальні 

проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 

(англ.), «Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 15. Господарське право» 

(у співавт., 2019). 

Брала участь у складі робочих комісій Верховної Ради України у розробці та 

доопрацюванні Господарського (Комерційного) кодексу України (1994–2000), 

Господарського кодексу України (2000–2003). Була членом науково-консультативної 

ради при Верховному Суді України. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Член 

редакційної ради журналу «Юридична Україна», редакційної колегії наукового видання 

«Приватне право і підприємництво». 

 

 

ЯРМИША Олександра Назаровича 

члена-кореспондента НАПрН України 

 

Народився 9 серпня 1951 р. у м. Макіївці Донецької обл. У 

1972 р. закінчив юридичний факультет Ростовського державного 

університету. У 1972–1973 рр. – інспектор штабу УВС 

Ростовського облвиконкому, у 1973–1975 рр. – інженер, молодший 

науковий співробітник Північнокавказького наукового центру 

вищої школи. У 1975–1978 рр. – аспірант, а потім викладач 

Ростовського державного університету. У 1978–1991 рр. – старший 

викладач, доцент, декан факультету, старший науковий співробітник Харківського 

юридичного інституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого). З 1992 по 2005 р. – проректор, перший проректор з наукової роботи, перший 

проректор, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2005–

2006 рр. – заступник начальника Департаменту роботи з персоналом – начальник 

Управління освіти і науки МВС України. У 2006–2008 рр. – начальник Державного 

науково-дослідного інституту МВС України. До 2011 р. – керівник Департаменту з 

питань діяльності правоохоронних органів апарату Ради національної безпеки і оборони 

України, а з грудня 2011 р. – радник ректора Київського Міжнародного університету. У 

2014–2015 рр. – головний науковий співробітник Національної академії прокуратури 

України, 2015–2021 рр. – головний науковий співробітник Інституту законодавства 

Верховної Ради України, з березня 2021 р. – провідний науковий співробітник 

Державного науково-дослідного інституту МВС України. 

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію «Політична поліція Російської 

імперії (1880–1904 рр.)» (12.00.01), у 1991 р. – докторську «Каральний апарат 

самодержавства на Україні (1895–1917)» (12.00.01). Вчене звання професора присвоєно 

у 1993 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – 

Національна академія правових наук України) у 2002 р. 

Напрями наукових досліджень: історія держави і права, історія каральних та 

правоохоронних органів України та Росії, проблеми конституційного права України та 

зарубіжних країн, соціологія злочинності. Опублікував понад 300 наукових та 

навчально-методичних праць, серед яких: «Реформування поліції в країнах Центральної 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 4 

356 ISSN 2078-3566 

та Східної Європи: процес і прогрес» (у співавт., 2005), «Протизаконне насильство в 

органах внутрішніх справ: соціологічний та історико-правовий аналіз» (у співавт., 2005), 

«Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т.1. Методологічні та 

історико-теоретичні проблеми формування та розвитку правової системи України; Т. 5. 

Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у 

співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Бандитизм: соціально-правовий та 

кримінологічний аналіз» (у співавт., 2009), «Антология сыска. Т. 5» (відп. редактор, 

2011), «Оперативно-розшукова діяльність органів та підрозділів міліції України: 

історичний нарис. Документи і матеріали (1931–1960 рр.) (у співавт., 2011), «Поліція в 

Україні: історико-правове дослідження» (у співавт., 2012), «Міністерство внутрішніх 

справ за доби УНР та Української держави» (у співавт., 2012), «Науково-практичний 

коментар до Закону України «Про службу безпеки України» (у співавт., 2012), 

«Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали 

(1917–2017 рр.): т. 1–6» (у співавт., 2012–2016), «Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. Т. 1. Історія держави і права» (у співавт., 2016). 

Брав участь у розробці проєктів законів «Про міліцію», «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю» та підготовці Концепції 

реформування кримінальної юстиції України (2008), Рішення РНБО України «Про стан 

злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії 

злочинним проявам та корупції» та ін. 

Президент Міжнародної асоціації істориків права (з 1994 р.), віце-президент 

Кримінологічної асоціації України (з 2004 р.), віце-президент Української секції 

Міжнародної поліцейської асоціації (2011). Був членом науково-консультативної ради 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної 

Ради України, наукових рад МВС України, Державного департаменту з питань 

виконання покарань. 

Член редакційних колегій наукових видань «Наука і правоохорона», «Проблеми 

національної безпеки», «Південноукраїнський правовий вісник», «Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету», «Вісник Національної академії 

прокуратури», «Наше право». Член спеціалізованої вченої ради Д 08.727.04 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Заслужений юрист України (1996). Нагороджений орденом «За заслуги» III 

ступеня (2004). Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), 

Грамотою Верховної Ради України (2009), відомчими відзнаками МВС України 

«Почесний знак» (1995) та «Хрест Слави» (2000), «Лицар закону» (2008), «За безпеку 

народу» І та ІІ ступенів (2007, 2009), премією МВС України «За розвиток науки, техніки 

та освіти» І та II ступенів (2002, 2003), Почесною відзнакою Апарату РНБО ІІІ ступеня 

(2009). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003). 

 

 

ДЖУЖУ Олександра Миколайовича 

доктора юридичних наук, професора 

 

Народився 2 листопада 1951 р. в м. Городок Хмельницької обл. 

У 1974 р. закінчив юридичний факультет Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1974–1976 рр. проходив військову 

службу в лавах Радянської Армії на посаді військового слідчого 

військової прокуратури Харківського гарнізону; у 1976–1982 рр. 

працював у різних підрозділах апарату МВС УРСР.  

З 1982 р. обіймав посади викладача, старшого викладача, 

доцента кафедри кримінології, профілактики та виправно-трудового права Київської вищої 

школи МВС СРСР (нині – Національна академія внутрішніх справ). З листопада 1992 р. 

працював заступником начальника Республіканського навчально-методичного центру МВС 

України. З 1995 р. обіймав посади професора, начальника кафедри кримінології та 

юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ України. У 2003–2012 рр. – 

проректор Національної академії внутрішніх справ з наукової роботи. З 2013 р. й до сьогодні 

– головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи академії.  

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Попередження дій, що 

дезорганізують роботу виправно-трудових установ (за матеріалами Української РСР)» 
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(12.000.08), у 1996 р. – докторську «Запобігання поширенню СНІДу: кримінологічні та 

кримінально-правові проблеми» (12.00.08). У 1992 р. присвоєно вчене звання доцента, 

1997 р. – професора. Заслужений юрист України (2001). 

Напрями наукової діяльності: проблеми кримінального права, кримінології, 

профілактики злочинів, кримінологічні аспекти злочинності та «фонових явищ», 

кримінологіча віктимологія, пенітенціарна кримінологія, кримінально-виконавче право, 

правова статистика, соціологія права. Автор і співавтор понад 300 наукових праць. 

Член Кримінологічної асоціації України та позаштатний науковий консультант 

відділу зв’язків з органами правосуддя Секретаріату Верховної Ради України. З 1996 р. – 

член експертної ради з юридичних наук МОН України; з 1998 р. – член спеціалізованих 

вчених рад НАВС за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, 

кримінально-виконавче право.  

Член редакційних колегій фахових видань України: «Науковий вісник 

Національної академії внутрішніх справ»; «Юридичний часопис Національної академії 

внутрішніх справ»; «Бюлетень законодавства і юридичної практики України»; «Боротьба 

з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)» Міжвідомчого науково-

дослідного центру Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю при Президентові України. 
 

 

МИСЛИВОГО Володимира Андрійовича 

доктора юридичних наук, професора 
 

Народився 9 вересня 1946 р. у м. Кусари (Азербайджан). У 

1968–1972 рр. навчався в Харківському юридичному інституті (нині 

– Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), 

після закінчення якого працював у слідчих органах УВС 

м. Запоріжжя та області. У 1980–1983 рр. навчався в ад’юнктурі 

Київської вищої школи МВС СРСР (нині – Національна академія 

внутрішніх справ), після закінчення якої працював слідчим у 

слідчому управлінні УВС м. Києва. У 1987–1995 рр. – робота на 

посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри кримінального права академії. 

1995–1998 рр. – проректор з наукової роботи Запорізького інституту державного і 

муніципального управління (нині – Класичний приватний університет). З 1998 по 2011 р. 

працював у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на посадах 

начальника кафедри кримінального права та кримінології, проректора з наукової роботи, 

першого проректора, проректора з міжнародних зв’язків. У 2011–2013 рр. – професор 

Національного університету Державної податкової служби України (нині – Університет 

державної фіскальної служби України), з 2013 р. по цей час – професор кафедри 

публічного права Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Боротьба органів внутрішніх справ 

з дорожньо-транспортними злочинами, пов’язаними із заподіянням шкоди пішоходам» 

(12.00.08), у 2006 р. – докторську «Злочини проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» 

(12.00.08). У 1994 р. присвоєно вчене звання доцента, 2001 р. – професора. 

Сфера наукових інтересів – проблеми кримінального права та кримінології в 

умовах сучасного науково-технічного прогресу. Входив до складу робочих груп 

Президії Верховної Ради УРСР з підготовки проєкту Кримінального кодексу УРСР 

(1988) та Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби із 

злочинністю з підготовки проєкту Кримінального кодексу України (1994).  

Автор і співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 

кілька видань науково-практичних коментарів Кримінального кодексу УРСР 1960 р. та 

Кримінального кодексу України 2001 р., монографії, підручники, навчальні посібники. 

Член редколегії наукового видання «Вісник Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. 

Право». Член спеціалізованих вчених рад Державного науково-дослідного інституту 

МВС України та Університету державної фіскальної служби України. 

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України та кількома відомчими відзнаками МВС України.   


