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вітчизняна кримінально-виконавча система перебуває на стадії докорінного 

реформування.  

Колективом авторів-упорядників здійснено вагомий внесок у систематизацію і 

розвиток категоріально-понятійного апарату кримінально-виконавчого права.  
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НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ  

В ДДУВС У І КВАРТАЛІ 2022 РОКУ 
 

На початку 2022 року Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ відвідала делегація колег з Литви у складі пані Дангуоле Сенютієне, заступника 

декана Академії громадської безпеки, проф. Аурелиї Пурайте, відповідальної за 

міжнародні проєкти та пані Одри Даргите Бурокіене, керівника міжнародного відділу 

Університету Миколаса Ромеріса. Під час зустрічей з керівництвом ДДУВС було 

обговорено різні аспекти науково-педагогічної співпраці, яку планується активно 

розвивати.   

 

24 лютого 2022 року. Дата, що назавжди зрозділить історію України й життя 

кожного її громадянина на «до» та «після». Вже кілька століть Український народ виборює 

своє право бути нацією. Переломний момент настав вже 2014 року після Революції 

Гідності та остаточного вибору євроатлантичного шляху розвитку, який вирішила 

припинити російська військово-імперіалістична потуга, посягнуши на територіальну 

цілісність Української держави – суб’єкта міжнародного права. Але найвіроломніше 

вирішив помститися за наші цивілізаційні прагнення, здійснивши зі сходу, півдня та 

півночі повномасштабне вторгнення на суверенну територію. Держава та її воїни за 

підтримки світової демократичної спільности нищать підстуного й жостокого ворогова, за 

що ми їм безпежно вдячні, зокрема за можливість й надалі займатися мирною творчою 

працею в українському місті Дніпро. 

На лютий та березень 2022 року в Університеті було заплановано низку 

міжнародних наукових заходів, реальному проведенню яких завадила війна. Пропри 

суворий час вдалося підготувати збірники матеріалів конференцій, видання яких здійснено 

завдяки активності, виявленій науковцями та фахівцями Університету, нашими колегами з 

інших закладів й установ України та інших держав.  

 

Верховенство права: доктрина і практика в умовах 

сучасних світових викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 25 лютого 2022 р.). Дніпро : ДДУВС, 2022. 736 с. 

ISBN 978-617-8032-53-1 

Збірник містить матеріали однойменної науково-практичної 

конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих навчальних закладів і наукових установ України та 

зарубіжжя.  

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-
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дослідній роботі та в освітньому процесі спеціалізованих ЗВО, а також у законотворчості 

та правоохоронній діяльності. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8986 

 

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і 

прикладні аспекти : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). Дніпро : ДДУВС, 2022. 460 с. 

ISBN 978-617-8032-52-4 

Збірник містить матеріали однойменної шостої міжнародної 

науково-практичної конференції. У заході взяли участь науковці, 

викладачі та здобувачі закладів вищої освіти та наукових установ, 

а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика 

публікацій охоплює актуальні теоретико-прикладні проблеми 

міжнародної та національної безпеки. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 

навчальному процесі закладів вищої освіти, а також у законотворчості та 

правоохоронній діяльності.  

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8983 

 

 

 

ПЕРСОНАЛІЇ 

 

ВІТАЄМО ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ ІЗ ЮВІЛЕЯМИ! 
 

МУЗИКУ Анатолія Ананійовича 

члена-кореспондента НАПрН України 
 

Народився 2 січня 1952 р. в селі Водяники 

Звенигородського району Черкаської області. У 1977 р. закінчив 

юридичний факультет Київського держуніверситету імені Тараса 

Шевченка (нині – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». У 1974-1980 

рр. працював слідчим, старшим слідчим Шевченківського району 

відділу внутрішніх справ м. Києва. У 1980-1983 рр. навчався в 

ад`юнктурі Київської вищої школи МВС СРСР (нині – 

Національна академія внутрішніх справ). У 1984-1990 рр. 

працював викладачем, старшим викладачем кафедри 

кримінального права Київської вищої школи МВС СРСР. 

Протягом 1991-2000 рр. займався адвокатською діяльністю. З 1998 по 2000 р. – старший 

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

2000-2001 рр. – начальник кафедри кримінально-правових дисциплін Київського 

інституту внутрішніх справ, 2001-2003 рр. – проректор з наукової роботи цього ж 

інституту. З березня по червень 2003 р. – Радник Міністра внутрішніх справ України. У 

2003-2006 рр. – проректор з наукової роботи Київського юридичного інституту МВС 

України, 2006-2007 рр. – професор кафедри кримінального права та кримінології 

Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної 

служби Київського національного університету внутрішніх справ. Упродовж 2007-

2008 рр. – головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту 

МВС України. З квітня по жовтень 2008 р. працював на посаді заступника Керівника 

Головної служби з питань правоохоронної діяльності Секретаріату Президента України. 

У 2009-2011 рр. – заступник директора з наукової роботи Державного науково-

дослідного інституту митної справи; 2012-2013 рр. – завідувач кафедри кримінального 

права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 2013-2014 рр. – професор кафедри публічного 

права юридичного факультету Тернопільського національного економічного 

університету. З 2014 р. обіймає посаду провідного наукового співробітника Науково-


