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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ  
 

 

 

ГЛУХОВЕРЯ Віталій Андрійович  

20.07.1965 – 17.08.2021 

 

З глибоким сумом колектив Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ сприйняв звістку про 

смерть проректора, доктора юридичних наук, Заслуженого юриста 

України, генерала поліції третього рангу Глуховері Віталія 

Андрійовича. 

Народився 20 липня 1965 р. у м. Дніпропетровську. У 

1988 р. закінчив Дніпропетровську спеціальну середню школу 

міліції МВС СРСР, 1997 р. – Донецький інститут внутрішніх справ 

МВС України. Працював на оперативних посадах у підрозділах карного розшуку ОВС 

м. Дніпропетровська. 

У 1997-1999 рр. – начальник Кіровського райвідділу УВС м. Дніпропетровська, 

1999-2003 рр. – начальник Дніпропетровського міськуправління ГУМВС України в 

Дніпропетровській області, 2014-2015 рр. – начальник ГУМВС України в 

Дніпропетровській області, 2015 р. – начальник Департаменту боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України. З листопада 2015 р. по травень 2017 р. – 

ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З червня 2017 р. по 

серпень 2019 р. – начальник Головного управління Національної поліції в 

Дніпропетровській області. З 2020 р. – проректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук «Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про інформацію з 

обмеженим доступом» (спеціальність – 12.00.07), у 2020  р. – дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук «Теорія і практика адміністративно-правового 

забезпечення реформ в системі МВС України» (спеціальність – 12.00.07).  

У 2016 р. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». 

Є автором та співавтором понад 60-и наукових та навчально-методичних праць. 

Сферою наукових інтересів були адміністративне право та адміністративна діяльність 

поліції. 

Особистим життям Віталій Андрійович довів, що мрії про професію здійснюються, а 

успіх приходить до того, хто наполегливо працює й постійно самовдосконалюється. 

Високий професіоналізм, організаторські здібності, мислення державного масштабу й 

почуття відповідальності забезпечили йому загальновизнаний авторитет і повагу. 

Пам’ять про почесного ректора Глуховерю Віталія Андрійовича назавжди 

збережеться у наших серцях. Вічна та світла пам’ять… 

 

 


