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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

РЕКТОРА ДОНЕЦЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

СЕРГІЯ ВІТВІЦЬКОГО 
 

 

Шановні учасники  

Підсумкової наукової конференції 

Донецького державного університету внутрішніх справ!  

 

Щороку традиційно ми проводимо Підсумкову наукову конференцію, бо 

передумовою вдосконалення освітнього процесу в системі вищої освіти була, є і, 

переконаний, буде насамперед наука. Мені як ректорові за честь презентувати вам 

напрацювання колективу Донецького державного університету внутрішніх справ – 

потужного закладу правничої та поліцейської освіти і науки.  

Провідну роль у розв’язанні наукових і науково-технічних завдань 

Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів та інших 

юридичних установ відіграє саме кадровий потенціал Університету. Створення 

умов для професійного розвитку кожного працівника, добір висококваліфікованих 

науковців і науково-педагогічних працівників – це важливий пріоритет кадрової 

стратегії Університету. Сьогодні в закладі працюють 23 доктори наук та 98 

кандидатів наук. Слід відзначити, що за останні роки суттєво зріс науковий 

потенціал. Так, сьогодні в Університеті працює на 30 % докторів наук та на 24 % 

кандидатів наук більше, ніж у 2019 році і на 16 % кандидатів наук більше, ніж у 

2020 році. На постійній основі в закладі у 2021 році працювало 110 науково-

педагогічних і наукових працівників із науковим ступенем, з них 21 доктор наук  

(19,1 %) і 89 кандидатів наук та докторів філософії (80,9 %). 

До наукової роботи були залучені всі наукові й науково-педагогічні 

працівники, здобувачі Університету. Як результат – маємо відповідні позитивні 

зрушення в динаміці результативності науково-дослідної роботи Університету. 

Лише за останній рік підготовлено й видано 20 посібників і підручників, 20 

монографій, 13 практикумів та інших методичних видань.  

Протягом 2021 року було підготовлено й опубліковано 171 статтю у фахових 

періодичних виданнях України та зарубіжжя, 44 статті (спільна робота 56 

наукових і науково-педагогічних працівників Університету) – у виданнях, що 

індексуються в міжнародних наукометричних базах «Scopus» та «Web of Science».  

У 2021 році зросла активність учених Університету щодо захисту 

дисертаційних досліджень. Якщо у 2019 році лише один співробітник 

Університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, у 2020 році відбулося 7 захистів (у тому числі 1 – на здобуття 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
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наукового ступеня «доктор наук»), то у 2021 році захищено вже 12 дисертаційних 

досліджень: 2 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, 1 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук; 5 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 4 – на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Значний прогресивний крок зроблено й у питанні щодо отримання вчених 

звань працівниками Університету. Так, за 2021 рік отримали вчене звання 

24 науковці (6 осіб – звання професора, 18 осіб – звання доцента). Крім цього, у 

період з вересня по грудень 2021 року ще 8 науковців подали на розгляд Вченої 

ради документи щодо отримання вченого звання. 

Активно розвиваються в Університеті і школи адміністративного права та 

процесу, кримінального права та кримінології, кримінального процесу, 

криміналістики та судових експертиз, господарського права та господарського 

процесу. Саме вони мають найбільший і найвагоміший вплив на науковий 

прогрес.  

В Університеті створено унікальне освітньо-наукове середовище завдяки і 

розвитку міжнародних професійних об’єднань. Так, на базі ДонДУВС 

функціонують представництва таких організацій: Міжнародної Асоціації слідчих 

та експертів із кризових ситуацій (МАРЕКС); Міжнародної Поліцейської 

Асоціації; Європейської організації публічного права; Європейського 

кримінологічного товариства тощо. 

Варто відзначити тісну і продуктивну співпрацю з Консультативною місією 

Європейського Союзу в Україні. За останній рік нам разом вдалося реалізувати 

такі два проєкти, як модельна виборча дільниця та експертний центр з 

поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду. У наших амбітних планах 

передбачено і спільну реалізацію нових проєктів: мультифункціонального центру 

захисту прав людини, який поєднує створення навчальних платформ Custody 

records; кімнати, дружньої до дитини; кімнати для проведення процесуального 

інтерв’ювання; поліцейського фронт-офісу та call-центру 102. 

Зрозуміло, що сучасна юридична наука не в змозі розвиватися без обміну 

досвідом різних наукових шкіл і пошуку можливостей для апробації та 

впровадження результатів досліджень. Нами організовано і проведено у 2021 році 

22 конференції, семінари, круглі столи, форуми. Проведення наукових заходів у 

дистанційному режимі із застосуванням сучасних онлайн-технологій сприяло 

розширенню кола учасників конференцій, круглих столів, семінарів.  

Наукові здобутки вчених Університету визнаються як на рівні Міністерства 

внутрішніх справ України, так і серед правничої наукової спільноти.  

Зокрема, за підсумками проведення у 2021 році Конкурсу на кращу наукову, 

науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в системі МВС України, 

територіальних органах з надання сервісних послуг МВС України, закладах, 

установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС України 3 

наукові видання вчених Університету визнані кращими й нагороджені дипломами 

ІІ і ІІІ ступенів. 

В Університеті видається 2 наукові видання. З року в рік зростає 

популярність та утверджується авторитет не лише в Україні, а й на міжнародному 
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рівні фахового збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» 

(зареєстровано й проіндексовано в пошуковій базі «Google Scholar», включено до 

міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка 

Польща). У 2021 році вийшли друком перші два випуски науково-практичного 

журналу «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика». 

У січні 2022 року Вчена рада Університету ухвалила рішення клопотати перед 

МОН України про присвоєння журналу «Українська поліцеїстика: теорія, 

законодавство, практика» категорії «Б» та включення періодичного наукового 

видання до Переліку наукових фахових видань України. У квітні 2021 року в 

Мін’юсті було зареєстровано ще одне видання Університету із загальнодержавною 

сферою розповсюдження – інформаційний журнал «Університет майбутнього», у 

якому розміщується інформація про діяльність, досягнення, перспективи розвитку 

закладу. 

Невід’ємна складова наукової діяльності Університету й перший етап у 

підготовці наукових кадрів – це науково-дослідна робота курсантів та студентів, 

основною формою якої є науково-дослідні гуртки. Результатом роботи НДГКС є 

участь здобувачів у наукових конференціях і конкурсах різного рівня 

(університетських, регіональних, усеукраїнських). Особливу роль відіграє участь 

курсантів та студентів у Конкурсі наукових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери 

управління МВС України. За підсумками оцінювання ІІ туру Конкурсу призові 

місця посіли 5 наукових робіт здобувачів вищої освіти Університету. За 

результатами 2021 року 2 здобувачі Університету стали переможцями 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і 

спеціальностей.  

Шановні колеги, нам є чим пишатися. Головне, що у 2021 році ми 

організували наукову діяльність відповідно до критеріїв щодо набуття статусу 

Національного Університету, але це не привід зупинятися на досягнутому. Наші 

напрацювання та успіхи мають стати поштовхом, потужною рушійною силою до 

подальших наукових досліджень, до подолання Донецьким державним 

університетом внутрішніх справ нових вершин.  

 

Бажаю всім нам згуртованості, успіхів, упевненості в завтрашньому дні, 

щастя, миру й добра! 
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК 

1.1. Структура наукових підрозділів університету з загальною 

сумою наукових балів за 2021 рік 
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Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін   

 (10547)  

 
Кафедра іноземних мов  

(5573) 

 
Кафедра загально-правових дисциплін 

(6113)  

 
Кафедра спеціальної фізичної та домедичної 

підготовки (857) 
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 1
  

 
Кафедра оперативно-розшукової діяльності 

та інформаційної безпеки (5497)  

 
Кафедра кримінального процесу та 

криміналістики (6616)  

 
Кафедра кримінального права та 

кримінології (5068) 

 
 

  

  
Ф

ак
у

л
ь
те

т 
№

 2
  

 
Кафедра адміністративно-правових 

дисциплін (7299)  

 
Кафедра тактико-спеціальної підготовки 

(1829)  
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Ф
ак

у
л
ь
те

т 
№

 3
  

 
Кафедра господарсько-правових дисциплін 

та економічної безпеки (7270) 

 
Кафедра державно-правових дисциплін та 

публічного управління (8609)  

 
Кафедра цивільного, трудового права та 
права соціального забезпечення (7081)  

 

  

 

  

 Ф
ак

у
л
ь
те

т 
№

 1
 К

Н
Н

І 
Д

о
н

Д
У

В
С

 

 
Кафедра організації досудового 

розслідування (6289)  

 
Кафедра спеціальних дисциплін та 

професійної підготовки (3425)  

 
Кафедра правоохоронної діяльності та 

поліцеїстики (2778)  

 

  

  

  

 
Ф

ак
у

л
ь
те

т 
№

 2
 К

Н
Н

І 
Д

о
н

Д
У

В
С

 

 
Кафедра кримінально-правових дисциплін  

(8050)   

 
 Кафедра державно-правових дисциплін  

(6383) 

 
Кафедра цивільного та господарського права 

факультету (7303) 

 

  

  

 
Н

ау
к
о

в
о

-д
о

сл
ід

н
і 

л
аб

о
р

ат
о

р
ії

 Д
о

н
Д

У
В

С
 

 
НДЛ з проблемних питань правоохоронної 

діяльності (5405) 

 НДЛ публічної безпеки громад  (3651)  
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1.2. Результати ефективності роботи структурних підрозділів 

(з урахуванням кількості науковців підрозділу) за 2021 рік 
 

 
 

34 

366 

412 

428 

764 

796 

811 

942 

959 

974 

1064 

1126 

1287 

1323 

1435 

1441 

1454 

1571 

1610 

1622 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Кафедра спеціальної фізичної та домедичної 

підготовки 

Кафедра тактико - спеціальної підготовки 

факультету №2 

Кафедра правоохоронної діяльності та 

поліцеїстики факультету № 1 КННІ 

Кафедра спеціальних дисциплін та професійної 

підготовки факультету № 1 КННІ 

Кафедра загально-правових дисциплін 

Кафедра іноземних мов 

Кафедра організації досудового розслідування 

факультету №1 КННІ 

Кафедра цивільного та господарського права 

факультету № 2 КННІ 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

Науково-дослідна лабораторія публічної 

безпеки громадян факультету № 2 

Кафедра державно-правових дисциплін 

факультету № 2 КННІ 

Кафедра кримінального права та кримінології 

факультету № 1  

Кафедра цивільного, труднового права та права 

соціального забезпечення факультету № 3 

Кафедра кримінального процесу та 

криміналістики факультету № 1 

Кафедра державно-правових дисциплін та 

публічного управління факультету № 3 

Науково-дослідна лабораторія з проблемних 

питань правоохоронної діяльності КННІ … 

Кафедра господарсько правових дисциплін та 

економічної безпеки факультету № 3 

Кафедра оперативно розшукової діяльності та 

інформаційної безпеки факультету №1 

Кафедра кримінально-правових дисциплін  

факультету №2 КННІ 

Кафедра адміністративно-правових дисциплін 

факультету №2 
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1.3. Наукові заходи, проведені структурними підрозділами 

університету у 2021 році 

№ 

п/п 

ТЕМА  

НАУКОВОГО ЗАХОДУ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕННЯ 
ОРГАНІЗАТОР 

1.  

Щорічна підсумкова 

наукова конференція 

Донецького юридичного 

інституту МВС України 

12 лютого 
Відділ організації 

наукової роботи 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.  

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Донецький юридичний 

інститут МВС України: 

освітні традиції, перевірені 

часом» (до 60-річчя 

заснування закладу освіти) 

28 квітня 
Відділ організації 

наукової роботи 

3.  

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проєктування 

безпекового середовища 

громад» 

(до дня Національної 

поліції України) 

02 липня 

 

Відділ організації 

наукової роботи 

4.  

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Приватно-правові та 

публічно-правові 

відносини: проблеми 

теорії та практики» 

24 вересня  Факультет № 3 

5.  

XVІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Транспортна безпека: 

правові та організаційні 

аспекти» 

19 листопада 

НДЛ з проблемних 

питань 

правоохоронної 

діяльності КННІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ  

6.  

Всеукраїнська науково-

практична курсантська 

(студентська) конференція 

іноземними мовами 

«Правоохоронні органи на 

захисті правопорядку та 

конституційних свобод» 

25 лютого  
Кафедра іноземних 

мов 

7.  
Всеукраїнський науково-

практичний форум 
25 березня  

НДЛ публічної 

безпеки громад 
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№ 

п/п 

ТЕМА  

НАУКОВОГО ЗАХОДУ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕННЯ 
ОРГАНІЗАТОР 

«Правове забезпечення 

сталого розвитку 

населених пунктів: 

економіка, екологія, 

громадський порядок» 

8.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Регіональні особливості 

злочинності: сучасні 

тенденції та стратегії 

протидії» 

14 травня  
Факультет № 1 

КННІ 

9.  

IV Всеукраїнська науково-

практична 

конференція «Реалізація 

прав людини у діяльності 

правоохоронних органів» 

28 травня  
Факультет № 2 

КННІ 

10.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Правова наука і 

державотворення в Україні 

у світлі сучасних 

глобалізаційних викликів: 

історія, теорія, практика» 

(до 25-ї річниці 

Конституції України) 

11 червня  

Кафедра загально-

правових 

дисциплін 

11.  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Протидія кримінальним 

правопорушенням на 

території проведення 

ООС» 

22 жовтня  

 
Факультет № 1 

12.  

Всеукраїнська наукова 

конференція 

«Толерантність в системі 

цінностей сучасної 

особистості» 

12 листопада  

Кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

13.  

Всеукраїнська наукова 

конференція молодих 

вчених «Сучасні підходи 

до боротьби зі 

злочинністю: погляди 

молодих вчених»  

26 листопада  
Факультет № 1 

КННІ 

14.  VІІ Всеукраїнська наукова 03 грудня  Кафедра 
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№ 

п/п 

ТЕМА  

НАУКОВОГО ЗАХОДУ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕННЯ 
ОРГАНІЗАТОР 

конференція молодих 

вчених «Актуальні 

питання адміністративного 

права та процесу» 

адміністративно-

правових 

дисциплін 

факультету № 2 

КРУГЛІ СТОЛИ ТА ІНШІ НАУКОВІ ЗАХОДИ 

15.  

Круглий стіл 

«Eduтрансформація: 

Гуманітарна складова як 

чинник формування 

сучасного правоохоронця 

та правознавця» 

25 березня 

Кафедра загально-

правових 

дисциплін, 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін, 

кафедра іноземних 

мов 

16.  

Круглий стіл «Актуальні 

питання діяльності 

кримінальної поліції» 

21 квітня 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

інформаційної 

безпеки 

факультету № 1 

17.  

Курсантсько-студентський 

круглий стіл «Донецький 

юридичний інститут МВС 

України: історія і 

сьогодення» 

14 травня 

Наукове товариство 

студентів, курсантів, 

слухачів, аспірантів, 

ад’юнктів і молодих 

вчених 

18.  

Студентський науковий 

форум «Молодь право, 

бізнес: сучасні виклики та 

перспективи» 

21 травня  Факультет № 3 

19.  

Молодіжна науково-

практична конференція 

«Безпека на дорозі» 

21 травня  

 

НДЛ з проблемних 

питань 

правоохоронної 

діяльності КННІ 

20.  

Круглий стіл «Реалізація 

морської доктрини 

України в контексті 

забезпечення безпеки 

судноплавства в 

Азовському морі» 

18 червня Факультет № 3 

21.  

Наукова конференція 

молодих вчених 

«Партнерство та взаємодія 

підрозділів системи МВС з 

 

17 листопада  

Факультет № 2 

КННІ 
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№ 

п/п 

ТЕМА  

НАУКОВОГО ЗАХОДУ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕННЯ 
ОРГАНІЗАТОР 

органами державної влади 

та громадськістю» 

22.  

Круглий стіл «Система 

управління безпекою 

дорожнього руху. 

Актуальність 

профілактики травматизму 

та дорожньо-транспортних 

пригод» 

24 грудня 
Відділ організації 

наукової роботи 

 
 

1.4. Наукові дослідження, що були виконані у 2021 році на 

замовлення правоохоронних органів та інших юридичних 

установ 

№ 

п/п 
Тема НДР  Замовник Виконавець 

1. 

Протидія злочинам, 

пов’язаним з 

несанкціонованим 

втручанням у 

автоматизовані 

системи державних 

установ на території 

проведення ООС 

Відділ протидії 

кіберзлочинам в 

Донецькій області 

Департаменту 

кіберполіції 

Національної 

поліції України 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

інформаційної 

безпеки факультету 

№  1 

2. 

Організаційно-

правові засади 

діяльності 

підрозділів 

ювенальної 

превенції 

Відділ ювенальної 

превенції ГУНП в 

Донецькій області 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

інформаційної 

безпеки факультету 

№ 1 

3. 

Розкриття 

зґвалтувань 

ГУНП в Донецькій 

області (замовлення 

2020 р.) 

Кафедра 

кримінального  

процесу та 

криміналістики 

факультету № 1  

4. 

Розкриття загально 

кримінальних 

навмисних вбивств 

ГУНП в Донецькій 

області  

Кафедра 

кримінального  

процесу та 

криміналістики 

факультету № 1 
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№ 

п/п 
Тема НДР  Замовник Виконавець 

5. 

Розкриття 

незаконних 

заволодінь 

транспортними 

засобами 

ГУНП в Донецькій 

області  

Кафедра 

кримінального  

процесу та 

криміналістики 

факультету № 1 

6. 

Процесуальні 

особливості та 

алгоритм дій щодо 

можливостей 

відновлення 

втрачених у районі 

проведення Операції 

об’єднаних сил, 

матеріалів 

кримінальних 

проваджень 

Головне слідче 

управління 

Національної 

поліції України 

Кафедра 

кримінального 

процесу та 

криміналістики 

факультету № 1 

7. 

Здійснення поліцією 

дозвільно-

погоджувальних 

функцій у 

відносинах із 

суб’єктами 

господарювання 

ГУНП в Донецькій 

області 

Науково-дослідна 

лабораторія 

публічної безпеки 

громад факультету 

№ 2 

8. 

Проблемні питання 

судової практиці у 

справах про 

спадкування 

Замовлення АБ 

«Володимира 

Сапронова» 

(м. Київ)  

Кафедра 

цивільного, 

трудового права та 

права соціального 

забезпечення 

факультету № 3 

9. 

Проблемні питання 

судової практиці у 

сімейних справах: 

матеріальний аспект 

Замовлення АБ 

«Тетяни 

Самодерженкової» 

(м. Маріуполь) 

Кафедра 
цивільного, 
трудового права та 
права соціального 
забезпечення 
факультету № 3 

10. 

Проблемні питання  

захисту суб’єктів 

господарювання 

Замовлення АБ 

«Володимира 

Сапронова» 

(м. Київ)  

Кафедра 

господарсько-

правових 

дисциплін  

та економічної 

безпеки факультету 

№ 3 

11. Проблемні питання Замовлення АБ Кафедра 
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№ 

п/п 
Тема НДР  Замовник Виконавець 

судової практиці у 

сімейних справах: 

процесуальний 

аспект 

«Тетяни 

Самодерженкової» 

(м. Маріуполь) 

господарсько-

правових 

дисциплін  

та економічної 

безпеки факультету 

№ 3 

12. 

Порядок затримання 

уповноваженою 

службовою особою, 

яка вчинила 

кримінальний 

проступок (стаття 

298-2 Кримінального 

кодексу України)  

Головне слідче 

управління 

Національної 

поліції України 

Кафедра організації 

досудового 

розслідування 

факультету № 1 

КННІ 

13. 

Особливості допиту 

неповнолітніх за 

видами 

кримінальних 

правопорушень 

Головне слідче 

управління 

Національної 

поліції України 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

факультету № 2 

КННІ 

14. 

Правові та 

технологічні аспекти 

реєстрації дорожньо-

транспортних пригод 

з використанням 

безпілотних 

літальних апаратів 

Управління 

превентивної 

діяльності ГУНП в 

Донецькій області 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

проблемних питань 

правоохоронної 

діяльності КННІ 

15. 

Нормативно-правове 

регулювання 

примусового 

відкриття 

транспортних 

засобів 

ГУНП в Донецькій 

області  

Науково-дослідна 

лабораторія з 

проблемних питань 

правоохоронної 

діяльності КННІ 
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1.5. Науково-дослідні роботи університету з реєстрацією у 

Державній науковій установі «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації»  

№ 

п/п 

КАФЕДРИ 

(ПІДРОЗДІЛИ) 

Назва і науковий керівник 

роботи 

Державний 

реєстрацій-

ний номер 

Період 

вико-

нання 

 

1. 

Кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

Толерантність як аксіологічна 

основа професійної культури 

поліцейського 

Науковий керівник: Кононенко 

Тетяна Володимирівна, д.ф.н., 

доц 

0120U105524 
2020-

2024 

2. 
Кафедра іноземних 

мов  

Формування іншомовної 

комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців 

правоохоронних органів 

Науковий керівник: Баланаєва 

Оксана Василівна, к.філол.н. 

0120U105483 
2020-

2024 

3. 
Кафедра загально-

правових дисциплін  

Теоретичні та практичні 

проблеми державотворення, 

реформування права та 

правоохоронної системи в 

контексті євро інтеграційного 

вибору України 

Науковий керівник: Зозуля 

Євген Вікторович, д.ю.н., 

професор 

0120U105582 
2020-

2024 

4 Факультет № 1  

Протидія кримінальним 

правопорушенням на території 

проведення ООС (Операції 

об’єднаних сил) 

Науковий керівник: Волобуєва 

Олена Олексіївна  к ю.н., доц. 

0120U105580 
2020-

2024 

5 Факультет № 2  

Адміністративно-правові та 

організаційно-тактичні засади 

діяльності підрозділів 

превентивної діяльності 

Національної поліції 

Науковий керівник: Тулінов 

Валентин Сергійович к.ю.н. 

0120U105583 
2020-

2024 
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№ 

п/п 

КАФЕДРИ 

(ПІДРОЗДІЛИ) 

Назва і науковий керівник 

роботи 

Державний 

реєстрацій-

ний номер 

Період 

вико-

нання 

 

6 Факультет № 3  Правове забезпечення розвитку 

відносин між суб’єктами 

громадянського суспільства, 

суб’єктами господарювання, 

органами державної влади і 

місцевого самоврядування 

Науковий керівник: Буга 

Володимир Васильович к.ю.н. 

0120U105598 2020-

2024 

7 Факультет № 1 КННІ  

Протидія злочинності у 

промислових регіонах України 

Науковий керівник: Лопатін 

Станіслав Володимирович к.ю.н. 

0120U105585 
2020-

2024 

8 Факультет № 2 КННІ  

Реалізація правоохоронної, 

соціальної та сервісної функції 

держави в діяльності підрозділів 

системи МВС України 

Науковий керівник: 

Каминський Павло Дмитрович, 

к.е.н., доц. 

0120U105670 
2020-

2024 

9 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

проблемних питань 

правоохоронної 

діяльності КННІ  

Вдосконалення нормативно-

правового регулювання 

діяльності Національної поліції 

України з питань реалізації 

державної політики у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього 

руху, здійснення контролю за 

дотриманням Правил дорожнього 

руху та інших повноважень у 

сфері транспортної безпеки 

Науковий керівник: Червінчук 

Андрій Васильович, к.ю.н. 

0120U105337 
2020-

2024 

10 

Науково-дослідна 

лабораторія 

публічної безпеки 

громад факультету 

№ 2 

Правові форми взаємодії органів і 

підрозділів Національної поліції з 

органами місцевого 

самоврядування щодо 

забезпечення публічної безпеки і 

порядку 

Науковий керівник: Захарченко 

Андрій Миколайович, д.ю.н., доц. 

0120U105512 
2020-

2024 
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1.6. Наукові видання університету за 2021 рік 

 Фахове наукове видання 

 

 
 

 

Випуск № 1 (74) 2021 – 20 статей 

 

 

Випуск № 2 (75) 2021 – 23 статті 

  

 

Випуск № 3 (76) 2021 – 21 стаття 

 

 

Випуск № 4 (77) 2021 – 24 статті 

 

 

88 статей – 122 авторів 

 (1613 сторінок) 
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 Науково-практичний журнал 

 

  

ВИПУСК № 1 (1) 2021: 

 

ВИПУСК № 2 (2) 2021: 

 

21 стаття 

34 авторів 

18 статей, 

35 авторів 

 Географія авторів наукових періодичних видань 
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ІІ. НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Науковий склад університету  

Галузі наук 
В

С
Ь

О
Г

О
 Н

А
У

К
О

В
Ц

ІВ
 

У
Н

ІВ
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

У
 

Доктори 

наук 

З числа докторів 

наук 

 Кандидати 

наук, 

доктори 

філософії 

З числа кандидатів 

наук, докторів 

філософії 

П
р

о
ф

ес
о

р
и

 

Д
о
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ен

т
и

 

С
т
а

р
ш

і 
н
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к
о
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и

к
и

 

Н
е 

м
а
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т
ь
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в

а
н

н
я

 

П
р

о
ф

ес
о

р
и

 

Д
о

ц
ен

т
и

 

С
т
а

р
ш

і 
н

а
у

к
о
в

і 

сп
ів

р
о

б
іт

н
и

к
и

 

Н
е 

м
а

ю
т
ь

 з
в

а
н

н
я

 

На постійній основі: 

Юридичні науки 68 16 11 4 1(2) - 52 1 20 1 30 

Історичні науки 5 - - - - - 5 - 5 - - 

Економічні науки 11 - - - - - 11 - 9 - 2 

Філологічні науки 2 - - - - - 2 - 2 - - 

Технічні науки 1 - - - - - 1 - - - 1 

Філософські науки 4 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1 

Психологічні науки 2 1 - - - 1 1 - - - 1 

Науки державного 

управління 
2 1 1 - - - 1 - 1 - - 

Політичні науки 2 - - - - - 2 - 1 - 1 

Педагогічні науки 12 1 1 - - - 11 - 8 - 3 

Культурологічні науки 1 - - - - - 1 - - - 1 

Усього працюють на 

постійній основі 
110 21 13 4 1(2) 2 89 1- 47 1 40 

За сумісництвом: 

Юридичні науки 7 2 2 - - - 5 - - - 5 

Економічні науки 4 - - - - - 4 - 2 - 2 

Усього працюють за 

сумісництвом 11 2 2 - - - 9  2 - 7 

Разом науковий склад 

університету з 

науковим ступенем 

121 23 15 4 1(2) 2 98 1 49 1 47 

Науково-педагогічний склад університету без наукового ступеня 

Працюють на постійній 

основі 
29 - - - - - - - - - - 

Працюють за 

сумісництвом 
13 - - - - - - - - - - 

Разом НП склад 

університету без 

наукового ступеня 

42 - - - - - - - - - - 

Загальна кількість 

працівників  
163 - - - - - - - - - - 
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 ДОКТОРИ НАУК 
1. ВІТВІЦЬКИЙ Сергій Сергійович ‒ полковник поліції, ректор 

Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук 

(12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), 

професор, заслужений юрист України. 

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності».  

2007 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових 

дисциплін. 

2016 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Контроль як гарантія законності діяльності публічної 

адміністрації».  

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання професора кафедри юридичних 

дисциплін. 

2. НАЗИМКО Єгор Сергійович – майор поліції, перший проректор 

ДонДУВС, доктор юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право), старший науковий співробітник. 

2011 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Депеналізація як елемент пенальної політики 

України». 

2013 рік ‒ присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. 

2016 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку 

інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України». 

3. КУРАКІН Олександр Миколайович – проректор ДонДУВС, доктор 

юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 

учень), доцент. 

2005 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Контрольний процес в органах внутрішніх справ 

України (загальнотеоретичний аспект)». 

2016 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Механізм правового регулювання: теоретико-правова 

модель». 

2011 рік ‒ присвоєно звання доцента кафедри теорії та історії держави і 

права. 

4. АЛФЬОРОВ Сергій Миколайович – старший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету № 2 

ДонДУВС, доктор юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право), Заслужений юрист України, професор. 

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Діяльність органів внутрішніх справ по протидії 

злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження)». 

2004 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та 

кримінології. 

2007 рік ‒ присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». 
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2011 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правовий механізм протидії корупції 

в органах внутрішніх справ». 

2012 рік ‒ присвоєно вчене звання професора кафедри кримінально-правових 

дисциплін. 

5. БОБКОВА Антоніна Григорівна – головна наукова співробітниця 

науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету № 2 

ДонДУВС, докторка юридичних наук (12.00.04 – господарське право; арбітражний 

процес; 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсове право), Заслужений юрист України, професорка. 

1991 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Правове забезпечення екологічних програм населених 

пунктів». 

1993 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри господарського права.  

1995 рік ‒ обрання членкинею-кореспондентом Української екологічної 

академії наук. 

2001 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

юридичних наук за темою «Правове забезпечення рекреаційної діяльності». 

2002 рік ‒ присвоєно вчене звання професорки кафедри господарського 

права. 

2009 рік ‒ обрання членкинею-кореспондентом Академії правових наук 

України (нині – Національна академія правових наук України). 

2013 рік ‒ обрання дійсною членкинею (академіком) Національної академії 

правових наук України. 

2018 рік ‒ присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». 

Членкиня президії Національної академії правових наук України, керівник 

Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук 

України. 

6. ВЕСЕЛОВ Микола Юрійович – професор кафедри державно-правових 

дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, доктор юридичних наук (12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), доцент, 

старший науковий співробітник (за спеціальністю 12.00.07).  

2009 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правова профілактика дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму в Україні».  

2009 рік ‒ присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. 

2013 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента  кафедри організації служби та 

дізнання в підрозділах ДАІ.  

2020 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади функціонування 

ювенальної юстиції у системі забезпечення прав дітей в Україні». 

7. ВОЛОБУЄВ Анатолій Федотович – професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики факультету № 1 ДонДУВС, доктор юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність), професор. 
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1984 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук. 

1991 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри криміналістики. 

2002 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Наукові основи комплексної методики розслідування 

корисливих злочинів у сфері підприємництва». 

2005 рік ‒ присвоєно вчене звання професора кафедри криміналістики. 

8. ЗАХАРЧЕНКО Андрій Миколайович ‒ завідувач науково-дослідної 

лабораторії публічної безпеки громад факультету № 2 ДонДУВС, доктор 

юридичних наук (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 

право), доцент. 

2007 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Господарська компетенція місцевих державних 

адміністрацій». 

2011 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права. 

2017 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Управління об’єктами державної власності 

(господарсько-правові аспекти)». 

9. ЗОЗУЛЯ Євген Вікторович – професор кафедри загально-правових 

дисциплін ДонДУВС, доктор юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави 

і права; історія політичних та правових учень), професор.  

2002 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за темою «Діяльність міліції України в умовах становлення 

незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.)». 

2005 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри державно-правових 

дисциплін. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Встановлення міжнародного співробітництва міліції 

суверенної України». 

2019 рік ‒ присвоєно вчене звання професора кафедри державно-правових 

дисциплін. 

10. ІВАНЮТА Наталя Валеріївна – завідувачка кафедри цивільного, 

трудового права та права соціального забезпечення факультету № 3 ДонДУВС, 

докторка юридичних наук (12.00.04 – господарське право; господарсько-

процесуальне право), професорка. 

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Забезпечення позову у господарському судочинстві». 

2014 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри господарського, 

цивільного та трудового права. 

2018 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

юридичних наук за темою «Функції господарського процесуального права: 

теоретико-практичні аспекти». 

2020 рік ‒ присвоєно вчене звання професорки кафедри юридичних 

дисциплін. 
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11. КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович – професор кафедри 

цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету № 3 

ДонДУВС, доктор юридичних наук (12.00.05 – Трудове право; право соціального 

забезпечення), професор. 

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою: «Правове регулювання пенсійного забезпечення 

працівників органів внутрішніх справ України». 

2005 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та 

кримінології. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою: «Державні службовці як суб’єкти трудового права 

України». 

2018 рік ‒ присвоєно вчене звання професора кафедри загально-правових 

дисциплін. 

12. КОГУТ Олександра Олександрівна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, докторка психологічних наук (19.00.07 – 

вікова та педагогічна психологія).  

2014 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

психологічних наук за темою «Психологічні особливості професійної 

спрямованості студентів-програмістів».  

2021 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

психологічних наук за темою «Психологія стресостійкості особистості».  

13. КОНОНЕНКО Тетяна Володимирівна – професорка кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ДонДУВС, докторка філософських наук 

(09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури), професорка.  

2000 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

філософських наук за темою «Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні 

функції особистості».  

2005 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри філософії та 

політології.  

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

філософських наук за темою «Маргінальна особистість в поствізантійській 

ментальності».  

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання професорки кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін  

14. КОРОТКОВА Юлія Михайлівна – професорка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, докторка педагогічних наук (13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки), професорка. 

2008 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Професійна підготовка вчителя початкових класів у 

сучасній Греції». 

2013 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри освітнього 

менеджменту та педагогіки. 
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2018 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

педагогічних наук за темою «Теорія та практика підготовки філологів в 

університетах Греції другої половини ΧΧ – початку ΧΧΙ ст.» 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання професорки кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін. 

15. ЛОСКУТОВ Тимур Олександрович – професор кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, доктор юридичних наук 

(12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність), професор.   

У 2010 році ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Кримінальне переслідування здійснюване слідчим». 

2014 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу. 

2017 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Предмет правового регулювання у кримінальному 

процесі». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання професора кафедри організації досудового 

розслідування. 

16. МАКАРЕНКО Олександр Юрійович – професор кафедри 

правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ ДонДУВС, 

доктор юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право), професор.  

2011 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Правовий режим земель, наданих для використання 

надр в Україні». 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правова охорона надр України». 

2013 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства. 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання професора кафедри правоохоронної 

діяльності та поліцеїстики. 

17. МАРОВА Світлана Феліксівна – провідний науковий співробітник 

науково‒дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету № 2 

ДонДУВС, докторка наук з державного управління (25.00.02 – механізми 

державного управління), професорка, академік Академії економічних наук 

України. 

1997 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

хімічних наук за темою «Дослідження і аналітичне застосування іонного обміну в 

двофазних системах з сірковмісними органічними реагентами» 

2000  рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки. 

2010 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки наук з 

державного управління за темою «Механізми державного управління безпекою 

життєдіяльності населення техногенних регіонів» 

2011 рік ‒ присвоєно вчене звання професорки кафедри екологічного 

менеджменту. 

2018 рік – присвоєно почесне звання академіка Академії економічних наук 

України. 
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18. НІКОЛЕНКО Людмила Миколаївна – завідувачка кафедри 

господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 3 

ДонДУВС, докторка юридичних наук (12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право), професорка. 

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Доказування в господарському судочинстві». 

2005 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

юридичних наук за темою «Перегляд судових актів у господарському 

судочинстві». 

2014 рік ‒ присвоєно вчене звання професорки кафедри господарського, 

цивільного та трудового права. 

19. ОДЕРІЙ Олексій Володимирович – професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики факультету № 1 ДонДУВС, доктор юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність), професор. 

1997 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Розслідування злочинів щодо незаконного обігу 

наркотичних засобів».  

2004 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри криміналістики. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Теорія і практика розслідування злочинів проти 

довкілля».  

2020 рік ‒ присвоєно вчене звання професора. 

20. СЕВЕРІНОВА Олександра Борисівна – доцентка кафедри державно-

правових дисциплін та публічного управління факультету № 3 ДонДУВС, 

докторка юридичних наук (12.00.01 - теорія держави і право; історія політичних і 

правових вчень), доцентка. 

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

політичних наук за темою «Утвердження толерантності в мультикультурному 

суспільстві: порівняльно-політологічний аналіз». 

2020 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри юридичних дисциплін. 

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

юридичних наук за темою «Кадрове забезпечення збройних сил України: історико-

правове дослідження (ХІХ-ХХ ст.)». 

21. ТУРЕНКО Олег Станіславович – доцент кафедри загально-правових 

дисциплін ДонДУВС, доктор філософських наук (09.00.03 – соціальна філософія, 

філософія історії), доцент.  

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за темою «Страх як соціально-філософський феномен: ґенеза та 

функції» 

2016 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук за темою «Пошуки смислів сумісності індивідуального і 

колективного: соціально-філософський досвід середньовіччя». 
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2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри загально-правових 

дисциплін. 

 

 КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. ЄПРИНЦЕВ Пилип Сергійович – проректор – директор КННІ 

ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність), доцент. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Оперативно-розшукове супроводження кримінального 

провадження по злочинам економічної спрямованості». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри оперативно-розшукової 

діяльності.  

2. ШАПАРЬ Артем Олександрович – майор поліції, заступник директора з 

освітньої та науково-дослідної діяльності КННІ ДонДУВС, кандидат юридичних 

наук (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність). 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Попередня перевірка оперативної інформації 

підрозділами карного розшуку». 

3. АМПІЛОГОВ Олександр Валерійович - методист факультету № 3 

ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.01. – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень). 

2016 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Організаційно-правові засади функціонування 

Народного комісаріату юстиції УСРР у 20-х роках ХХ сторіччя».  

4. БАБЕНКО Ольга Георгіївна ‒ старша викладачка кафедри організації 

досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДонДУВС, докторка філософії 

(081 - Право). 

2020 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

філософії за темою «Досудове розслідування щодо неповнолітнього 

підозрюваного».  

5. БАРДАЧОВ Віктор Володимирович – фахівець факультету № 1 КННІ 

ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право). 

2020 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Запобігання злочинам, що вчиняються працівниками 

патрульної поліції України».  

6. БАТЕЧКО Альбіна Ідаятівна – доцентка кафедри господарсько-

правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право). 

2016 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Муніципальний конфлікт: конституційно-правові 

засади розуміння та визначення». 



 29 

7. ДЕМЧИШИН Дмитро Анатолійович – майор поліції, провідний 

фахівець факультету № 1 ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія, кримінальне виконавче право). 

2021 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Кримінологічна характеристика та запобігання 

хуліганству в Україні». 

8. БОНДАРЕНКО Ольга Олегівна – доцентка кафедри цивільного, 

трудового права та права соціального забезпечення факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право), доцентка. 

2017 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Цивільно-правова охорона промислових зразків в 

Україні та країнах ЄС». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного, трудового 

права та права соціального забезпечення. 

9. БОРОВИК Анна Миколаївна – старша викладачка кафедри організації 

досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДонДУВС, кандидатка 

юридичних наук (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність) 

2021 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Особливості криміналістичної характеристики 

злочинів, вчинених з мотивів расової. національної чи релігійної нетерпимості, і 

предмету доказування у досудовому розслідуванні». 

10. БУГА Володимир Васильович – декан факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидат юридичних наук (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право), доцент. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Процесуальні строки в цивільному судочинстві 

України». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного, трудового 

права та права соціального забезпечення. 

11. БУГА Ганна Сергіївна – доцентка кафедри адміністративно-правових 

дисциплін факультету № 2 ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право), 

доцентка. 

2013 рік ‒ захист дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Забезпечення позову в цивільному-процесуальному 

праві України». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри адміністративно-

правових дисциплін. 

12. ВОЙЧИШЕНА Марина Вадимівна – старша викладачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДонДУВС, докторка 

філософії (081 - Право). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.03
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.03
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2020 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

філософії за темою «Методика розслідування кримінальних правопорушень за 

фактами обігу порнографічних предметів».  

13. ВОЛОБОЄВ Артур Олегович – старший викладач кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1 ДонДУВС, 

доктор філософії (081 – Право). 

2020 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за темою «Методика розслідування незаконного поводження зі зброєю 

та бойовими припасами». 

14. ВОЛОБУЄВА Олена Олексіївна – полковник поліції, деканеса 

факультету № 1 ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність), 

професорка. 

2006 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору 

інформації про особу, що скоїла злочин». 

2011 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри криміналістики. 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання професорки кафедри кримінального 

процесу та криміналістики.  

15. ГОРОДЕЦЬКА Марина Сергіївна – підполковник поліції, завідувачка 

кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність), доцентка. 

2010 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Кримінально-процесуальна компетенція слідчого 

органів внутрішніх справ». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри організації досудового 

розслідування. 

16. ГОСПОДАРЕНКО Володимир Миколайович – викладач кафедри 

кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидат 

юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право). 

2019 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Основні напрями кримінально-правової політики 

США: формування та реалізація». 

17. ДАВИДОВА Дар’я Вікторівна – учений секретар Вченої ради 

ДонДУВС (у відпусці по догляду за дитиною), кандидатка юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, 

оперативно-розшукова діяльність). 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Джерела доказів у кримінальному процесі України». 

18. ДАНИЛЕВСЬКИЙ Андрій Олександрович – завідувач кафедри 

кримінального права та кримінології факультету № 1 ДонДУВС, кандидат 

юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право), доцент. 
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2009 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Кримінальна відповідальність за матеріальне, 

організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи 

терористичної організації». 

2013 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права. 

19. ДАНИЛЕВСЬКА Юлія Олександрівна – завідувачка докторантури 

ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право), старша наукова співробітниця. 

2010 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Кримінальна відповідальність за використання коштів, 

здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів». 

2015 рік ‒ присвоєно вчене звання старшої наукової співробітниці. 

20. ДОРОШЕНКО Владислав Анатолійович – доцент кафедри 

правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ ДонДУВС, 

доктор філософії (081 - Право). 

2009 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за темою «Адміністративно-правові засади здійснення громадського 

контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України». 

21. ЄРОШКІН Микола Володимирович – майор поліції, старший викладач 

кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 КННІ 

ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 

2021 рік ‒ захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за темою «Особливості доказування у кримінальних 

провадженнях про насильницьке зникнення». 

22. ЗАГОРОДНЯ Наталя В’ячеславівна – доцентка кафедри господарсько-

правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.04 – господарське право; господарсько-

процесуальне право), доцентка. 

2018 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Джерела господарського процесуального права».  

2020 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри юридичних дисциплін. 

23. ІВАНОВ Іван Володимирович – підполковник поліції, завідувач 

кафедри загально правових дисциплін ДонДУВС, кандидат юридичних наук 

(12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), 

доцент. 

2004 рік ‒ захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за темою «Повітове земство в українських губерніях 

(друга половина XIX - початок XX століття)». 

2015 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента  кафедри теорії та історії держави 

та права. 

24. КАДАЛА Віталій Віталійович – завідувач кафедри цивільного та 

господарського права факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидат юридичних наук 

(12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право), доцент. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.01
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2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Правове регулювання перевезення вантажів у прямому 

змішаному сполученні». 

2019 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових 

дисциплін. 

25. КАТРИЧ Анастасія В’ячеславівна – викладачка кафедри господарсько-

правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.04 - господарське право, господарсько-

процесуальне право). 

2020 рік ‒ захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидатки юридичних наук за темою «Відповідальність у господарському 

судочинстві». 

26. КИСЕЛЬОВ Ілля Олександрович – науковий співробітник 

секретаріату Вченої ради ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.08 - 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Кримінологічна характеристика та запобігання 

органами внутрішніх справ рецидивній злочинності». 

27. КНЯЗЬКОВА Любов Михайлівна – доцентка кафедри загально-

правових дисциплін ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.05 – трудове 

право; право соціального забезпечення), доцентка. 

2001 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Правові питання забезпечення пенсіями за вислугу 

років працівників органів внутрішніх справ». 

2006 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри теорії та історії 

держави і права. 

28. КОВАЛЬОВА Ольга Вікторівна – завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність). 

2014 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Використання науково-технічних засобів та методів у 

розшуковій роботі слідчого». 

29. КОЛОСОВ Руслан Віталійович – доцент кафедри цивільного, 

трудового права та права соціального забезпечення факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидат юридичних наук (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право), доцент. 

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою: «Договір комісії і агентський договір у цивільному 

праві України». 

2011 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського, 

цивільного та трудового права. 

30. КОТОВА Вікторія Валеріївна – майор поліції, завідувачка кафедри 

кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ДонДУВС, кандидатка 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.08
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.08
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.09
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.09
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юридичних наук (12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза, оперативно-розшукова діяльність). 

2021 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне 

завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації». 

31. КРАВЦОВА Маргарита Олександрівна – доцентка кафедри загально-

правових дисциплін ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.07 - 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

2020 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правове регулювання релігійних 

правовідносин в Україні». 

32. КРИЖАНОВСЬКИЙ Олексій Миколайович – підполковник поліції, 

доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 ДонДУВС 

(12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ). 

2018 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Кримінологічні засади формування та реалізації 

стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності». 

33. КУБАРЄВ Іван Володимирович – доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидат юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність), доцент кафедри. 

2007 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Проблеми організації розслідування вбивств, що 

вчиняються групою осіб в умовах неочевидності». 

2014 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри криміналістики. 

34. ЛОПАТІН Станіслав Володимирович – підполковник поліції, декан 

факультету № 1 КННІ ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

2019 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правовий статус учасників 

дорожнього руху». 

35. МАКАРЕНКО Наталія Анатоліївна – доцентка кафедри цивільного та 

господарського права факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка юридичних 

наук (12.00.06 – земельне право, аграрне право, екологічне право, природно-

ресурсне право), доцентка. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Правове регулювання екологічної безпеки в сфері 

видобування нафти та газу в Україні». 

2020 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових 

дисциплін. 

36. МЕРДОВА Ольга Миколаївна – підполковник поліції, завідувачка 

кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право), доцентка. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.09
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.09
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.07
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.07
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.08
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2009 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Адміністративна відповідальність за порушення прав 

на об’єкт права інтелектуальної власності». 

2018 рік ‒ присвоєно вчене звання доцент кафедри адміністративно-правових 

дисциплін. 

37. МИХАЙЛОВ Руслан Іванович – доцент кафедри правоохоронної 

діяльності діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ ДонДУВС кандидат 

юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право). 

2011 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Забезпечення адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах». 

38. НЕСТЕРЕНКО Катерина Олександрівна – доцентка кафедри 

державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка 

юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право), доцентка. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правовий статус біженців в Україні». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри державно-правових 

дисциплін. 

39. НОСЕВИЧ Надія Русланівна – підполковник поліції, завідувачка 

кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ 

ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.08 - кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право). 

2020 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Державне бюро розслідувань як суб'єкт протидії 

злочинності в Україні». 

40. ПЕКАРСЬКИЙ Сергій Петрович – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1 ДонДУВС, 

кандидат юридичних наук (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 

2010 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Організація і тактика попередження та розкриття 

злочинів, пов’язаних з втягуванням неповнолітніх у злочинну діяльність (за 

матеріалами Департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС України)». 

41. ПЕРЕСАДА Ольга Михайлівна – доцентка кафедри державно-

правових дисциплін та публічного управління факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.02 - конституційне право), доцентка. 

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Конституційна реформа в сучасних державах: 

теоретичні засади та практика реалізації (на прикладі держав - членів ЄС)». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри юридичних дисциплін. 

42. ПІДДУБНА Дар’я Сергіївна – доцентка кафедри цивільного та 

господарського права факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка юридичних 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.08
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.08
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.02
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наук (12.00.06 – земельне право, аграрне право, екологічне право, природно-

ресурсне право).  

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Правовий захист органічної продукції від генетично 

модифікованих організмів в Україні». 

2019 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри цивільно-правових 

дисциплін. 

43. ПИЛИПЕНКО Євгенія Олексіївна – капітан поліції, старша наукова 

співробітниця науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної 

діяльності КННІ ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право).  

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Кримінально-правове забезпечення протидії 

залишенню у небезпеці». 

44. ПИЛИПЕНКО Дмитро Олексійович – завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидат юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність). 

2014 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Потерпілий як суб’єкт реалізації функції 

обвинувачення у кримінальному процесі України». 

45. ПРИХОДЬКО Андрій Андрійович – капітан поліції, старший викладач 

кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДонДУВС, 

кандидат юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право). 

2018 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Запобігання крадіжкам у сільській місцевості». 

46. РЕКУНЕНКО Тетяна Олександрівна – деканеса факультету № 2 КННІ 

ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право), доцентка. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади управління 

інформаційними ресурсами державної податкової служби України». 

2017 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри адміністративного 

права та процесу. 

47. ТУЛІНОВ Валентин Сергійович – підполковник поліції, декан 

факультету № 2 ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

2009 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Правові та організаційні основи забезпечення 

громадської безпеки на пасажирському залізничному транспорті із використанням 

оперативно-розшукової інформації». 

48. УСТІНОВА-БОЙЧЕНКО Ганна Миколаївна – доцентка кафедри 

цивільного та господарського права факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка 
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юридичних наук (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення), 

доцентка. 

2009 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Особливості пільгового забезпечення працівників в 

умовах ринкової економіки». 

2013 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри цивільно-правових 

дисциплін. 

49. ХОББІ Юлія Сергіївна – завідувачка кафедри державно-правових 

дисциплін та публічного управління факультету № 3 ДонДУВС, кандидатка 

юридичних наук (12.00.11 – міжнародне право), доцентка. 

2011 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за темою «Міжнародно-правова регламентація взаємовідносин 

Європейського Союзу з державами-членами (проблематика модифікації 

державного суверенітету в умовах євроінтеграції)». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри державно-правових 

дисциплін та публічного управління. 

50. ЦУРКАН Олексій Петрович – майор поліції, завідувач кафедри 

спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 КННІ 

ДонДУВС, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право). 

2019 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади професійного 

навчання поліцейських». 

51. ЧЕРВІНЧУК Андрій Васильович – завідувач науково-дослідної 

лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності, кандидат юридичних 

наук (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право).  

2014 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Рішення дії та бездіяльність ДАІ в адміністративно-

деліктному провадження та їх оскарження». 

52. ШУЛЬГА Андрій Олександрович – доцент кафедри державно-

правових дисциплін та публічного управління факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидат юридичних наук (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність), доцент.  

2003 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Основи методики розслідування вбивств на 

замовлення». 

2007 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу. 

53. ШУЛЬГА Марина Вікторівна – старший лейтенант поліції, учений 

секретар Вченої ради ДонДУВС, докторка філософії (081 «Право» ). 

2021 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

філософії на тему «Адміністративно-правовий статус курсантів та слухачів 

закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських». 
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 КАНДИДАТИ ІСТОРИЧНИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. ДАЦЮК Тетяна Кузьмівна – доцентка кафедри загально-правових 

дисциплін ДонДУВС, кандидатка історичних наук (07.00.01 – історія України) 

доцентка. 

1994 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

історичних наук за темою «Учнівська молодь та політичні партії України в 

революції 1905-1907».  

2001 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри політичної історії, 

філософії та політології. 

2. САЛЬНІКОВА Наталія Валеріївна – заступниця декана з освітньої та 

науково-дослідної діяльності факультету № 2 ДонДУВС, кандидатка історичних 

наук (27.00.02 – документознавство, архівознавство), доцентка. 

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

історичних наук за темою: «Нормативне та науково-методичне забезпечення 

діловодства в Україні у 1920−1930-х роках». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін. 

3. СУСЛИКОВ В’ячеслав Євгенійович – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидат історичних наук (07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), доцент. 

2005 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за темою «Законодавчі акти Росії як джерело до історії півдня 

України ХVІІІ століття (1700-1775 рр.)»  

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін.  

4. СУЮСАНОВ Лут Ікрамович – завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидат історичних наук (07.00.01 – історія 

України), доцент кафедри історії України. 

2002 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за темою «Вугільна промисловість і шахтарі України в роки 

Другої світової війни (1939-1945 рр.)».  

2006 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України. 

5. ТИТАРЕНКО Оксана Олексіївна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидатка історичних наук (07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), доцентка.  

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

історичних наук за темою «Львівська школа істориків-аграрників другої половини 

ХХ століття».  

2012 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри соціології управління.  

 

 КАНДИДАТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. БАЛАНАЄВА Оксана Василівна – завідувачка кафедри іноземних мов 

ДонДУВС, кандидатка філологічних наук (10.02.15 – загальне мовознавство), 

доцентка. 
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2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

філологічних наук за темою «Лексико-семантична, словотворча і синтаксична 

структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, 

української, німецької термінологій)». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов.  

2. САБЕЛЬНИКОВА Тамара Миколаївна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидатка філологічних наук (10.01.07 – 

фольклористика), доцентка. 

2000 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

філологічних наук за темою «Особливості побутування народнопісенної не 

обрядової лірики Донецького Приазов’я» . 

2008 рік ‒  присвоєно вчене звання доцентки кафедри українознавства. 

 

 КАНДИДАТИ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (ДОКТОРИ 
ФІЛОСОФІЇ) 

1. НЕРСЕСОВ Вадим Рафаельович – провідний інженер інформаційно-

технічного відділення навчально-методичного відділу ДонДУВС, кандидат наук з 

державного управління (25.00.02 – механізми державного управління). 

2019 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за темою «Удосконалення механізмів державного 

управління об’єктами інтелектуальної власності». 

2. ХАЙЛОВА Тетяна Володимирівна – доцентка кафедри державно-

правових дисциплін та публічного управління факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидатка наук з державного управління (25.00.02 – механізми державного 

управління), доцентка. 

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки наук 

з державного управління за темою «Формування державного механізму управління 

економічною безпекою підприємництва». 

2006 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри господарського та 

екологічного права. 

 

 КАНДИДАТИ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. ДЗЕВИЦЬКА Лариса Сергіївна – доцентка кафедри іноземних мов 

ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти), доцентка. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Підготовка вчителів німецької мови в вищих 

педагогічних навчальних закладах Австрії». 

2018 рік ‒  присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних та ділової 

української мов. 

2. ЗІНЧЕНКО Вікторія Миколаївна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук (13.00.02 - 

теорія та методика навчання (українська мова). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.02
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=13.00.02
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2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Методика формування мовно-мовленнєвих 

компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії». 

3. ЗОТОВА-САДИЛО Олена Юріївна – доцентка кафедри іноземних 

дисциплін ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук (13.00.04 - теорія та методика 

професійної освіти ), доцентка. 

2014 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Формування професійного ділового спілкування 

майбутніх фахівців економічного профілю в процесі гуманітарної підготовки». 

2021 рік ‒  присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов. 

4. ЗУБЧЕНКО Людмила Вікторівна – доцентка кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 КННІ ДонДУВС, кандидатка 

педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), доцентка. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Формування педагогічної творчості майбутніх 

учителів фізичного виховання у фаховій підготовці».  

2020 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри бойової та спеціальної 

фізичної підготовки. 

5. КРАСНОЩОК Андрій Валерійович – доцент кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 КННІ ДонДУВС, кандидат 

педагогічних наук (13.00.04. – теорія та методика професійної освіти), доцент. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за темою «Формування загальнокультурної компетентності 

майбутніх правоохоронців у процесі соціально-гуманітарної підготовки». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціальних дисциплін 

та професійної підготовки. 

6. ЛОПАТИНСЬКА Ірина Сергіївна – доцентка кафедри іноземних мов 

ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти), доцентка. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до 

створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». 

2021 рік ‒  присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов. 

7. МАМОНОВА Олена Іванівна – доцентка кафедри іноземних мов 

ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти), доцентка. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Контекстна модель професійно спрямованої мовної 

підготовки майбутніх правоохоронців». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов. 

8. МУХІНА Галина Вікторівна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук (13.00.09 – 

теорія навчання), доцентка. 



 40 

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Дидактичні умови реалізації особистісно-

орієнтованого навчання курсантів вищих навчальних закладів». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін.  

9. ПАВЛИШ Тетяна Григорівна – доцентка кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 КННІ ДонДУВС, кандидатка 

педагогічних наук (13.00.04 - теорія та методика професійної освіти). 

2018 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за темою «Розвиток професійної мобільності викладачів 

інформатики у системі науково-методичної роботи коледжів». 

10. РОМАШЕНКО Вікторія Євгенівна – доцентка кафедри тактико-

спеціальної підготовки факультету № 2 ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук 

(13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). 

2014 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата 

педагогічних наук за темою «Формування інформаційно-комунікаційної 

компетенції бакалаврів філології». 

11. САЛАЩЕНКО Ганна Миколаївна – доцентка кафедри іноземних мов 

ДонДУВС, кандидатки педагогічних наук (13.00.09 – теорія навчання), доцентка. 

2008 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

педагогічних наук за темою «Дидактичні умови використання навчального діалогу 

в системі «вчитель - учень» у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов. 

 

 КАНДИДАТИ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. НІКОЛЕНКО Ксенія Вікторівна – доцента кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидат філософських наук (09.00.03 - 

соціальна філософія та філософія історії ). 

2017 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

філософських наук за темою «Креативність як чинник соціальних змін». 

 

 КАНДИДАТИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. БАНЗЕЛЮК Ірина Володимирівна – економіст відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку ДонДУВС, докторка філософії (051 – 

економіка). 

2021 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

філософії за темою «Розвиток маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на 

засадах бенчмаркінгу» 

2. БУЛГАКОВА Олена Валеріївна – завідувачка кафедри державно-

правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка економічних 

наук, (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності), доцентка. 

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Оптимізація асортименту на ринку дитячого 

харчування». 
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2018 рік ‒ присвоєно звання доцентки кафедри маркетингу, менеджменту та 

публічного адміністрування. 

3. ГАПОНЮК Ольга Іванівна – начальниця навчально-методичного 

відділу ДонДУВС, кандидатка економічних наук (08.05.01 ‒ світове господарство і 

міжнародні економічні відносини), доцентка. 

2006 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Трансформація світової фінансової системи в 

контексті економічної глобалізації». 

2011 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри міжнародної 

економіки. 

4. ГУЗЕНКО Олена Павлівна - доцентка кафедри цивільного та 

господарського права факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка економічних 

наук (08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством), доцентка. 

2012 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення 

формування людського капіталу». 

2015 рік - присвоєно вчене звання доцентки кафедри банківської справи. 

5. КАМИНСЬКИЙ Павло Дмитрович – доцент кафедри державно-

правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидат економічних наук 

(08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами), доцент.  

2004 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за темою «Удосконалення механізму сталого розвитку 

промислового підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури». 

2007 рік ‒ присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.  

6. РОЄВА Ольга Сергіївна ‒ наукова співробітниця науково-дослідної 

лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності КННІ ДонДУВС, 

докторка філософії (071 - облік і оподаткування»). 

2021 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня докторки 

філософії за темою «Облік і аудит запасів в управлінні інноваційною діяльністю 

підприємства». 

7. РОЖЕНКО Олександра Вікторівна – доцентка кафедри цивільного та 

господарського права факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка економічних 

наук (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності), доцентка.  

2017 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Управління підприємством на основі забезпечення 

його економічної безпеки». 

2020 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри господарсько-правових 

дисциплін. 

8. СИРМАМІЇХ Ірина Вікторівна – заступниця начальника відділу 

організації наукової роботи ДонДУВС, кандидатка економічних наук (08.03.01 – 

статистика), доцентка. 

2002 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Безперервний статистичний контроль якості 

металургійної продукції». 
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2006 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри математичних методів. 

9. СКЛЯР Надія Михайлівна ‒ доцентка кафедри державно-правових 

дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка економічних наук 

(21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки), доцентка. 

2015 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Експортний контроль в ситемі економічної  безпеки 

держави». 

2021 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри державно-правових 

дисциплін. 

10. УТКІНА Галина Анатоліївна – доцентка кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 КННІ ДонДУВС, кандидатка 

економічних наук (08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), доцентка. 

2008 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за темою «Організація бюджетування фермерського 

господарства». 

2012 рік ‒ присвоєно вчене звання доцентки кафедри інформатики та 

інформаційних технологій. 

11. ШЕХОВЦОВА Вікторія Володимирівна – старша наукова 

співробітниця відділу організації наукової роботи ДонДУВС, кандидатка 

економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством). 

2011 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Інституціональні засади реалізації державної 

екологічної політики в Україні». 

12. ЯСТРЕМСЬКА Наталя Миколаївна ‒ доцентка кафедри державно-

правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка економічних 

наук (08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).  

2013 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

економічних наук за темою «Організаціонно-економічний механізм управління 

персоналом на промислових підприємствах». 

 

 КАНДИДАТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. ГУРСЬКИЙ Віктор Євгенович – завідувач кафедри тактико-спеціальної 

підготовки факультету № 2 ДонДУВС, кандидат психологічних наук (19.00.09 – 

психологія діяльності в особливих умовах». 

2015 рік ‒ захист дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук за темою «Розвиток професійно-важливих якостей працівників 

спецпідрозділів МВС України імітаційними засобами». 

 

 КАНДИДАТИ ТЕХНІЧНИХ НАУК (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. АТАМАНЕНКО Юлія Юріївна – старша наукова співробітниця 

науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності 
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КННІ ДонДУВС, кандидатка технічних наук (спеціальність 05.24.01 - геодезія, 

фотограмметрія та картографія). 

2018 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

технічних наук за темою «Геоінформаційна технологія реєстрації та 

картографування дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних 

літальних апаратів». 

 

 КАНДИДАТИ ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. ВЕДЕНЄЄВ Віталій Олексійович – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДонДУВС, кандидат політичних наук (23.00.02 – 

політичні інститути та процеси ), доцент. 

2003 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук за темою «Політичні традиції як чинник сталості й наступності у 

функціонуванні та розвитку політичної системи».  

2005 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії. 

2. РЯБЧЕНКО Евеліна Василівна – завідувачка відділення міжнародного 

співробітництва ДонДУВС, кандидатка політичних наук (23.00.02 - політичні 

інститути та процеси).  

2019 рік ‒ захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

політичних наук за темою «Європеїзація міграційної політики Республіки Кіпр».  

 

 КАНДИДАТИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ (ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ) 
1. ДАБЛО Любов Григорівна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 ДонДУВС, кандидатка культурології 

(26.00.01 – теорія та історія культури). 

2018 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки 

культурології за темою «Науково-теоретична спадщина Дмитра Овсянико-

Куликовського: культурологічний аспект». 
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2.2. Показники наукової діяльності працівників університету за 

2021 рік (сума балів) 
 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали 
Сума 

балів 

№ 

п/п 
Прізвище, ініціали 

Сума 

балів 

1.  Вітвіцький С.С. 3503 37. Нестеренко К.О. 1204 

2.  Ніколенко Л.М. 3314 38. Шульга А.О. 1180 

3.  Когут О.О. 3233 39. Єпринцев П.С. 1175 

4.  Назимко Є.С. 2984 40. Мамонова О.І. 1165 

5.  Пилипенко Д.О. 2975 41. Сальнікова Н.В. 1140 

6.  Волобуєва О.О. 2899 42. Пересада О.М. 1122 

7.  Мердова О.М. 2827 43. Суюсанов Л.І. 1098 

8.  Лоскутов Т.О. 2435 44. Демчишин Д.А. 1085 

9.  Пекарський С.П. 2350 45. Лопатинська І.С. 1060 

10.  Буга Г.С. 2214 46. Мухіна Г.В. 1049 

11.  Іванюта Н.В. 2141 47. Бабенко О.Г. 1006 

12.  Северінова О.Б. 2140 48. Ромашенко В.Є. 991 

13.  Кубарєв І.В. 2025 49. Одерій О.В. 987 

14.  Ковальова О.В 1932 50. Шульга М.В. 965 

15.  Скляр Н.М. 1875 51. Буга В.В. 945 

16.  Бобкова А.Г. 1837 52. Кононенко Т.В. 908 

17.  Семенишин М.О. 1820 53. Данилевський А.О. 878 

18.  Захарченко А.М. 1759 54. Роєва О.С. 850 

19.  Пилипенко Є.О. 1702 55. Баланаєва О.В. 835 

20.  Веселов М.Ю. 1633 56. Булгакова О.В. 829 

21.  Хоббі Ю.С. 1600 57. Хайлова Т.В. 827 

22.  Кадала В.В. 1473 58. Катрич А.В. 805 

23.  Червінчук А.В. 1445 59. Волобоєв А.О. 800 

24.  Атаманенко Ю.Ю. 1407 60. Боровік А.М. 796 

25.  Куракін О.М. 1400 61. Батечко А.І. 774 

26.  Котова В.В. 1377 62. Волобуєв А.Ф. 763 

27.  Короткова Ю.М. 1370 63. Князькова Л.М. 760 

28.  Зозуля Є.В. 1341 64. Скрябін О.М. 760 

29.  Туренко О.С. 1318 65. Волік О.І. 750 

30.  Клемпарський М.М. 1305 66. Потоцький М.М. 725 

31.  Макаренко О.Ю. 1303 67. Краснощок А.В. 722 

32.  Сусликов В.Є. 1271 68. Салащенко Г.М. 714 

33.  Городецька М.С. 1260 69. Іваненко Д.Д. 688 

34.  Гузенко О.П. 1258 70. Данилевська Ю.О. 655 

35.  Роженко О.В. 1218 71. Деревянко Б.В. 650 

36.  Бондаренко О.О. 1210 72. Павлиш Т.Г. 644 
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№ 

п/п 

Прізвище, ініціали 
Сума 

балів 

№ 

п/п 
Прізвище, ініціали 

Сума 

балів 

73. Зотова- Садило О.Ю. 618 107. Коротков Є.П. 290 

74. Сирмаміїх І.В. 618 108. Кравцова М.О. 277 

75. Барган С.С. 615 109. Лопатін С.В. 250 

76. Титаренко О.О. 613 110. Склема Т.Ю. 244 

77. Філіпенко А.С. 600 111. Приходько А.А. 237 

78. Крушеницький А.В. 590 112. Мердов С.П. 230 

79. Шеховцова В.В. 588 113. Веденєєв В.О 205 

80. Кузьменко С.С. 585 114. Цуркаленко С.Ю. 180 

81. Легкошерст Ю.С. 580 115. Зубченко Л.В. 135 

82. Уткіна Г.А. 575 116. Філіпенко О.І. 112 

83. Іванов І.В. 570 117. Носевіч Н. Р. 110 

84. Рекуненко Т.О. 522 118. Ємельянов Р.О. 102 

85. Єрошкін М.В. 513 119. Михайлов Р.І. 100 

86. Дорошенко В.А. 500 120. Яковлева Т.К. 100 

87. Абдель Фатах А.С. 487 121. Коваленко В.Л. 95 

88. Колєснік Т.В. 470 122. Маслєнікова К.Г. 93 

89. Шапарь А.О. 463 123. Голик В.А 80 

90. Сабельникова Т.М. 448 124. Юнацький М.О. 80 

91. Цуркан О.П. 439 125. Ямковий В.І. 80 

92. Дзевицька Л.С. 433 126. Шурупова К.В. 60 

93. Колосов Р.В 430 127. Алфьоров С.М. 55 

94. Каминський П.Д. 429 128. Терещенко О.О. 50 

95. Гурський В.Є. 423 129. Лисенко І.В. 30 

96. Діхтяр Д.Ю 417 130. Удод А. М. 30 

97. Войчишена М.В. 416 131. Бондарь Ю.А. 25 

98. Курнаєва К.Г. 415 132. Ніколенко К.В. 25 

99. Ястремська Н.М. 413 133. Лунгу Д.І. 15 

100 Гранкіна В.І. 409 134. Нужнов В.В. 15 

101 Удалова Н.М. 345 135. Биковська А.М. 10 

102 Дацюк Т.К. 335 136. Білоброва Т.Г. 10 

103. Зінченко В.М. 325 137. Бєлобоков О.М. 0 

104. Хозлу І.К. 309 138. Білобров В.М. 0 

105. Макаренко Н.А. 305 139. Дронік Д.С. 0 

106. Тулінов В.С. 293 140. Лелеко А.М. 0 
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2.3. Працівники університету, які захистили дисертації 

в 2021 році 

 ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

СЕМЕНИШИН Микола Олександрович ‒ 

професор кафедри кримінального права та 

кримінології факультету № 1 (спеціальність 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право), доктор юридичних наук, доцент. 

 

Тема дисертації: «Теорія та практика 

запобігання органами та підрозділами Національної 

поліції України корисливо-насильницьким злочинам 

(за матеріалами Операції об’єднаних сил)». 

Науковий консультант – доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України 

Бесчастний Віктор Миколайович. 

Актуальність теми. Забезпечення безпеки 

особи, суспільства та держави від загроз злочинних 

посягань – найбільш пріоритетне завдання всіх інститутів державної влади в 

Україні. З лютого 2014 року наша держава перебуває в стані неоголошеної війни з 

Російською Федерацією (РФ), яка здійснює військову агресію в окремих регіонах 

Донецької та Луганської областей. 14 квітня 2014 року Рада національної безпеки 

та оборони України розпочала антитерористичну операцію, спрямовану на 

боротьбу з діяльністю незаконних російських і проросійських збройних 

формувань. 

 
 

СЕВЕРІНОВА Олександра Борисівна ‒

доцентка кафедри державно-правових дисциплін на 

публічного управління факультету №3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ 

(спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень), 

докторка юридичних наук, доцентка. 

Тема дисертації: «Кадрове забезпечення 

збройних сил України: історико-правове 

дослідження (кінець ХІХ – ХХ ст.». 

Науковий консультант – докторка юридичних 

наук, доцентка кафедри теорії та філософії права 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Барабаш Ольга Олегівна. 

 

Актуальність теми. На даний час залишаються 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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актуальними принципи, які закладені в основу організації кадрового забезпечення 

Збройних Сил України кінця ХІХ ст. Ідеї військових реформ другої половини ХІХ 

сторіччя на сьогодні залишаються актуальними та застосовуються під час 

проведення реформ сучасної системи кадрового забезпечення Збройних Сил 

України.  
 

КОГУТ Олександра Олександрівна – доцентка 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Донецького державного університету внутрішніх 

справ (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія), докторка психологічних наук.  

Тема дисертації: «Психологія стресостійкості 

особистості».  

Науковий керівник – завідувачка кафедри 

психології особистості та соціальних практик 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

докторка психологічних наук, професорка 

Сергєєнкова Оксана Павлівна.  

Актуальність теми. З огляду на затребуваність 

сучасної спільноти є важливою розробка концепції 

інтегративного розвитку та формування 

стресостійкості особистості. Стресостійкість 

розглядається як системно-інтегративна властивість, яка забезпечує 

прогнозованість біопсихологічних реакцій на стрес, оптимізацію соціокультурних 

та організаційно-поведінкових стратегій подолання надскладних і надзвичайних 

ситуацій, визначення ціннісно-смислових трансформацій постстресових наслідків.  

 

 ДИСЕРТАЦІЇ ЗА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК. 

 

 

ДЕМЧИШИН Дмитро Анатолійович ‒

викладач кафедри кримінального права та 

кримінології факультету № 1 (спеціальність 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право), кандидат юридичних наук. 

 

Тема дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання хуліганству в 

Україні». 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України, полковник 

поліції  Вітвіцький Сергій Сергійович. 

Актуальність теми. Сучасна Україна являє 

собою розвинуту, амбітну державу, котра прагне 
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зайняти гідне місце на міжнародній арені та стати членом Європейського Союзу. 

Однак наразі в країні існує низка проблем, без вирішення яких мета євроінтеграції 

не зможе бути досягнена у найближчий час. Головною із таких проблем є надмірно 

високий рівень кримінально протиправної діяльності, в особливості мова йде про 

кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. 

Громадський порядок – це фундамент, на якому тримається соціальна сфера 

життєдіяльності громадян країни. 

 

ЄРОШКІН Микола Володимирович ‒ 

старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та 

професійної підготовки факультету № 1 КННІ 

ДонДУВС, кандидат юридичних наук. 

 

Тема дисертації: «Особливості доказування у 

кримінальних провадженнях про насильницьке 

зникнення».  

Науковий керівник – кандидат юридичних 

наук, професор, полковник поліції Волобуєва Олена 

Олексіївна. 

Актуальність теми. У дисертації досліджено 

теоретичні та прикладні аспекти доказування у 

кримінальних провадженнях про насильницьке 

зникнення. З’ясовано сучасний стан наукових 

досліджень з піднятої проблематики, а також розкрито поняття, значення, мета та 

межі доказування у вказаній категорії кримінальних проваджень. Визначено 

підстави та процесуальний порядок початку кримінального провадження про 

насильницьке зникнення. Виокремлено та охарактеризовано обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях цієї категорії злочинів. 

Надано характеристику слідчим (розшуковим) діям як засобам збирання доказів і 

розкрито порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування насильницьких зникнень. Запропоновано науково обґрунтовані 

пропозиції та рекомендації по вдосконаленню чинного кримінального 

процесуального законодавства України в контексті предмета дослідження. 

 

         КОТОВА Вікторія Валеріївна ‒ завідувачка 

кафедри кримінального процесу та криміналістики 

факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ (спеціальність 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність), кандидат юридичних наук. 

 

Тема дисертації: «Забезпечення безпеки осіб, 

які виконують спеціальне завдання з розкриття 
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злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації». 

Науковий керівник – кандидатка юридичних наук, професорка, полковник 

поліції  Волобуєва Олена Олексіївна. 

Актуальність теми. Особливої актуальності набуває питання відносно 

забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Ці особи, 

перебуваючи в такому «подвійному» становищі, найчастіше опиняються в самому 

епіцентрі небезпеки у зв’язку з участю в проведенні вказаної негласної слідчої 

(розшукової) дії. На відміну від інших учасників кримінального провадження, які 

можуть потребувати забезпечення безпеки, зазначені особи самостійно приймають 

рішення про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації та свідомо наражають себе на таку 

небезпеку. 

 

БОРОВИК Анна Миколаївна – 

старша  викладачка кафедри організації досудового 

розслідування КННІ Донецького державного 

університету внутрішніх справ (спеціальність 

12.00.09  –  кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність), кандидат юридичних наук 

 

Тема дисертації: «Особливості 

криміналістичної характеристики злочинів, 

вчинених з мотивів расової, національної  чи 

релігійної нетерпимості, і предмету доказування у 

досудовому розслідуванні». 

 

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, заступник 

директора навчально-наукового інституту № 3 НАВС з навчально-наукової роботи 

Комаринська Юлія Борисівна. 

Актуальність теми. На сьогодні Конституція України та інші міжнародно-

правові акти закріпили рівність прав і свобод особи незалежно від ознак раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань і забороняють 

пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної 

ворожнечі. Однак, в Україні спостерігається тенденція до зростання проявів агресії 

до національних меншин. Саме тому досить актуальним є питання визначення 

криміналістичної характеристики  насильницьких кримінальних правопорушень на 

ґрунті расової, національної та релігійної ворожнечі та формулювання 

рекомендацій щодо отримання доказів наявності мотиву расової, національної чи 

релігійної нетерпимості при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій. 
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КУЗЬМЕНКО Сергій Сергійович – 

старший викладач кафедри державно-правових 

дисциплін та публічного управління факультету 

№ 3 Донецького державного університету 

внутрішніх справ (Спеціальність: 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право) кандидат юридичних наук. 

 

Тема дисертації: Віктимологічні заходи 

запобігання насильницьким злочинам проти 

статевої свободи та статевої недоторканості дитини 

Науковий керівник – доктор юридичних 

наук, професор, Заслужений юрист України, 

полковник поліції Вітвіцький Сергій Сергійович. 

Актуальність теми. Дисертація є одним із 

перших в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних 

і практичних проблем запобігання насильницьким злочинам проти статевої 

свободи та статевої недоторканості дитини в Україні з використанням 

віктимологічних заходів й урахуванням сучасного стану кримінального, 

кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності. 

 

 ДИСЕРТАЦІЇ ЗА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

ШУЛЬГА Марина Вікторівна – учений 

секретар Вченої ради ДонДУВС, докторка 

філософії (081 «Право» ). 

 

Тема дисертації: Адміністративно-правовий 

статус курсантів та слухачів закладів вищої освіти 

із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських.  

Науковий керівник – кандидатка 

юридичних наук, доцента, підполковник поліції 

Мердова Ольга Миколаївна. 

Актуальність теми. Дисертація є одним із 

перших наукових досліджень, у якому комплексно, 

з використанням сучасних методів пізнання, 

урахуванням новітніх досягнень юридичної науки, положень чинного 

законодавства досліджено адміністративно-правовий статус курсантів та слухачів 

закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, сформульовано низку нових наукових положень і 

висновків, пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативно-

правових актів України та обґрунтовано прийняття ряду нових документів. 
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БАБЕНКО Ольга Георгіївна – викладачка 

кафедри організації досудового розслідування 

факультету № 1 КННІ Донецького державного 

університету внутрішніх справ (спеціальність 

12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність), доктор філософії за спеціальністю 081 

«Право». 

 

Тема дисертації: «Досудове розслідування 

щодо неповнолітнього підозрюваного». 

Науковий керівник – доктор юридичних 

наук, доцент Лоскутов Тимур Олександрович. 

Актуальність теми. Неповнолітні в силу 

свого віку, обмеженого життєвого досвіду та недостатнього рівня інтелектуального 

розвитку потрапивши в сферу кримінального судочинства потребують особливої 

уваги та додаткового захисту та охорони прав, свобод та законних інтересів на всіх 

стадіях кримінального провадження. 

Тривале існування кримінального процесуального регулювання провадження 

щодо неповнолітніх не забезпечило ефективний захист прав і свобод 

неповнолітніх, які залучалися до кримінальної процесуальної сфери. Насамперед, 

це стосується неповнолітніх, які підозрюються у вчиненні кримінального 

правопорушення, оскільки проти них на стадії досудового розслідування 

здійснюється кримінальне переслідування з метою викриття та притягнення до 

кримінальної відповідальності. Дотримання прав і свобод неповнолітнього 

підозрюваного залежить не лише від того що прописано в Кримінальному 

процесуальному кодексі України (далі – КПК України) та міжнародно-правових 

актах, а й від суб’єктів, які безпосередньо здійснюють досудове провадження та, 

осіб, які беруть в ньому участь (захисники, законні представники, педагог, 

психолог, лікар). Завдяки злагодженій і професіональній діяльності всіх учасників 

кримінального провадження можливе швидке та якісне розслідування обставин 

вчиненого кримінального правопорушення, та зменшення негативного впливу на 

підлітка. 

 

   ДОРОШЕНКО Владислав Анатолійович 
– викладач кафедри правоохоронної діяльності та 

поліцеїстики  КННІ Донецького державного 

університету внутрішніх справ (спеціальність 

12.00.07  –  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право), доктор 

філософії за спеціальністю 081 «Право».  

Тема дисертації: «Адміністративно-правові 

засади здійснення громадського контролю за 

діяльністю Національного антикорупційного бюро 

України». 
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Науковий керівник – Василенко Віктор Михайлович, кандидат юридичних 

наук, доцент, заступник декана факультету № 5 Харківського Національного 

університету внутрішніх справ. 

Актуальність теми. Незмінний вектор державної політики на формування 

дієвого механізму запобігання та протидії корупції обумовило запровадження 

принципово нової системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії 

корупції. Особливе місце серед останніх відведено Національному 

антикорупційному бюро України як державному правоохоронному органу, який 

має забезпечувати протидію кримінальним корупційним правопорушенням, які 

вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці. 

За даними Transparency International створення НАБУ було позитивно оцінено 

громадськістю у розрізі ефективної протидії корупції, зокрема у сфері політичної 

діяльності, судової та правоохоронної систем тощо. Разом з тим, вперше введення 

категорії державних службовців «детективи» та надання останнім широких 

повноважень у сфері протидії корупції не може бути повноцінною гарантією 

забезпечення ефективності діяльності НАБУ.  

Зі свого боку демократизація процесів публічного управління нерозривна від 

налагодження дієвої взаємодії між інститутами державної влади та громадянського 

суспільства. Саме громадський контроль, будучи одним із проявів такої взаємодії, 

є одним із ключових прийомів впливу громадськості на діяльність суб'єктів 

владних повноважень. Нe виключенням виступає Національне антикорупційне 

бюро України. Тому цілком виправданим виглядає підвищена зацікавленість 

суспільства до діяльності НАБУ, яка обумовлена наступними факторами: по-

перше, результативністю діяльності НАБУ щодо протидії корупції; по-друге, 

перебігом антикорупційної реформи в Україні.  

 

РОЄВА Ольга Сергіївна – науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблемних питань правоохоронної діяльності 

Криворізького навчально-наукового інституту 

Донецького державного університету внутрішніх 

справ (спеціальність 071 – Облік і оподаткування), 

доктор філософії з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

 

Тема дисертації: «Облік і аудит запасів в 

управлінні інноваційною діяльністю підприємства». 

Науковий керівник – доктор економічних 

наук, професор, декан факультету обліку та 

фінансів Центральноукраїнського національного 

технічного університету Шалімова Наталія 

Станіславівна. 

Актуальність теми. Сучасні умови функціонування суб’єктів 

підприємницької діяльності та необхідність їх орієнтації на інноваційний розвиток, 

визначають нові вимоги до формування системи управління запасами як 
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найрентабельнішого ресурсу діяльності та вимагають розробки раціональних 

методів управління запасами, які в значній мірі залежать від якості й достовірності 

облікової інформації, оскільки саме облікова інформація є джерелом забезпечення 

інформаційних потреб менеджменту підприємства й на її основі приймаються 

управлінські рішення. Запаси є об'єктами управління на різних етапах інноваційної 

діяльності підприємства: з одного боку, – являються складовою частиною системи 

«підприємство – зовнішнє середовище» (закупівля – збут); з іншого боку, запаси є 

основою носіїв витрат під час виробництва інноваційної продукції протягом усього 

виробничого циклу, починаючи від відпуску сировини і матеріалів у виробництво 

до здачі готової продукції на склад. Сьогодні, підвищення ефективності 

використання запасів є одним із головних факторів активізації інноваційної 

діяльності та прогресивного розвитку підприємства, від якого залежить збільшення 

обсягів виробництва та загальної прибутковості діяльності. Це зумовлює 

необхідність дослідження організаційних засад побудови бухгалтерського обліку 

запасів в процесі інноваційної діяльності. При цьому розгляд питань, пов’язаних з 

організацією бухгалтерського обліку запасів має ґрунтуватися на його 

нормативній регламентації й врахувати сучасні тенденції інтеграції національної 

облікової системи в міжнародний законодавчий простір та виходити з необхідності 

просування вітчизняної інноваційної продукції на міжнародні ринки. 

 

2.4.  Працівники університету, які в 2021 році отримали вчене 

звання 

 ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОР 

 

 1. ВІТВІЦЬКИЙ Сергій Сергійович ‒ полковник 

поліції, ректор Донецького державного університету 

внутрішніх справ, Заслужений юрист України, 

доктор юридичних наук (12.00.07 - Адміністративне 

право і процес, фінансове право, інформаційне 

право). 

Доктор юридичних наук з 2016 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

«Адміністративне право і процес, фінансове право, 

інформаційне право» захищена за темою «Контроль 

як гарантія законності діяльності публічної 

адміністрації». Захист відбувся в Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна (м. 

Харків). 

Вчене звання професора кафедри юридичних дисциплін присвоєно 09 

лютого 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 09.02.2021 

р. за № 157.  
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 2. ВОЛОБУЄВА Олена Олексіївна – полковник 

поліції, деканеса факультету № 1 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.09 – Кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза). 

Кандидатка юридичних наук з 2006 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидатки 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза» захищена за темою «Взаємодія слідчого з 

фахівцями під час збору інформації про особу, що 

скоїла злочин». Захист відбувся в Київському 

національному університеті внутрішніх справ (м. 

Київ). 

Вчене звання професорки кафедри кримінального процесу та криміналістики 

присвоєно 09 лютого 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

від 09.02.2021 р. за № 157 (АП № 002339). 

 

  3. КОНОНЕНКО Тетяна Володимирівна – 

професорка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

ДонДУВС, докторка філософських наук (09.00.04 - 

Філософська антропологія, філософія культури).  

                 Докторка філософських наук з 2012 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня докторки 

філософських наук за спеціальністю 09.00.04 - 

«Філософська антропологія, філософія культури» 

захищена за темою «Маргінальна особистість у 

поствізантійській ментальності». Захист відбувся у 

Таврійському національному університеті імені 

В.І. Вернадського (м. Сімферополь). Вчене звання професорки кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін присвоєно 27 вересня 2021 року відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 р. за номером 1017 (АП № 

003138). 

 

  4. КОРОТКОВА Юлія Михайлівна – професорка 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДонДУВС, 

докторка педагогічних наук (13.00.01 – Загальна 

педагогіка та історія педагогіки). 

Докторка педагогічних наук з 2018 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня докторки 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки» захищена за 

темою «Теорія та практика підготовки філологів в 

університетах Греції другої половини ΧΧ – початку 

ΧΧΙ ст.». Захист відбувся в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. 
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Сковороди (м. Харків). 

Вчене звання професорки кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

присвоєно 15 квітня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

від 15.04.2021 р. за № 420 (АП № 002618). 

 

  5. ЛОСКУТОВ Тимур Олександрович – професор 

кафедри організації досудового розслідування 

факультету № 1 КННІ ДонДУВС, доктор юридичних 

наук (12.00.09 – Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність).   

Доктор юридичних наук з 2017 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 

захищена за темою «Предмет правового регулювання 

у кримінальному процесі». Захист відбувся в 

Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка (м. Київ). 

Вчене звання професора кафедри організації досудового розслідування 

присвоєно 29 червня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

від 29.06.2021 р. за № 735 (АП № 002869). 

   

  6. МАКАРЕНКО Олександр Юрійович – 

професор кафедри правоохоронної діяльності та 

поліцеїстики факультету № 1 КННІ ДонДУВС, 

доктор юридичних наук (12.00.07 – Адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне 

право).  

Доктор юридичних наук з 2013 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право» захищена за темою 

«Адміністративно-правова охорона надр України».  

Вчене звання професора кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики 

присвоєно 15 квітня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

від 15.04.2021 р. за № 420. 
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  ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ДОЦЕНТ 
 

  1. ЄПРИНЦЕВ Пилип Сергійович – проректор – 

директор КННІ ДонДУВС, кандидат юридичних 

наук (12.00.09 – Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність).  

 

Кандидат юридичних наук з 2013 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 

захищена за темою «Оперативно-розшукове 

супроводження кримінального провадження по 

злочинам економічної спрямованості». Захист 

відбувся в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ (м. Дніпро). 

Вчене звання доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності присвоєно 

09 лютого 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 

09.02.2021 р. за № 157 (АД № 006281). 

 

  2. ГОРОДЕЦЬКА Марина Сергіївна – 

підполковник поліції, завідувачка кафедри організації 

досудового розслідування факультету № 1 КННІ 

ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.09 – 

Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза). 

 

Кандидатка юридичних наук з 2010 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза» захищена за темою 

«Кримінально-процесуальна компетенція слідчого 

органів внутрішніх справ». Захист відбувся в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ (м. Дніпро). 

 

Вчене звання доцентки кафедри організації досудового розслідування 

присвоєно 29 вересня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

від 29.09.2021 р. за № 1017 (АД № 008392). 
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  3. БАЛАНАЄВА Оксана Василівна – завідувачка 

кафедри іноземних мов ДонДУВС, кандидатка 

філологічних наук (10.02.15 – Загальне мовознавство).  

 

Кандидатка філологічних з 2013 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидатки 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – 

«Загальне мовознавство» захищена за темою 

«Лексико-семантична, словотворча і синтаксична 

структура сучасної юридичної терміносистеми (на 

матеріалі російської, української, німецької 

термінологій)». Захист відбувся в Донецькому 

національному університеті (м. Донецьк). 

Вчене звання доцентки кафедри іноземних мов 

присвоєно 09 лютого 2021 року відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки від 09.02.2021 р. за № 157 (.АД № 006279). 

 

 4. БОНДАРЕНКО Ольга Олегівна – доцентка 

кафедри цивільного, трудового права та права 

соціального забезпечення факультету № 3 ДонДУВС, 

кандидатка юридичних наук (12.00.03 - Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право). 

 

Кандидатка юридичних наук з 2017 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право» 

захищена за темою «Цивільно-правова охорона 

промислових зразків в Україні та країнах ЄС».Захист 

відбувся в Інституті держави і права імені В.М. 

Корецького (м. Київ). 

Вчене звання доцентки кафедри цивільного присвоєно 30 листопада, 

трудового права та права соціального забезпечення 2021 року відповідно до 

Наказу Міністерства освіти і науки від 30.11.2021 р. за № 1290. 

 

 

 

 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.03
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.03
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.03
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.03
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21SRD=UP&S21FMT=brief_elib&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=SPC=&2_S21STR=12.00.03
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  5. БУГА Володимир Васильович – декан 

факультету № 3 ДонДУВС, кандидат юридичних 

наук (12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право). 

 

Кандидат юридичних наук з 2013 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – 

«Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» захищена за темою 

«Процесуальні строки в цивільному судочинстві 

України». Захист відбувся в Харківському 

національному університеті внутрішніх справ (м. 

Харків). 

Вчене звання доцента кафедри цивільного, 

трудового права та права соціального забезпечення присвоєно 15 квітня 2021 року 

відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 15.04.2021 р. за № 420 (АД 

№007100). 

 

 

  6. БУГА Ганна Сергіївна – доцентка кафедри 

адміністративно-правових  дисциплін факультету 

№ 2 ДонДУВС, кандидатка юридичних наук 

(12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес, 

сімейне право, міжнародне приватне право). 

 

Кандидатка юридичних наук з 2013 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес, 

сімейне право, міжнародне приватне право» 

захищена за темою «Забезпечення позову в 

цивільному-процесуальному праві України». 

Захист відбувся в Харківському національному 

університеті внутрішніх справ (м. Харків). 

 

Вчене звання доцентки кафедри адміністративно-правових дисциплін 

присвоєно 29 червня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

від 29.06.2021 р. за № 735. 
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  7. ЗОТОВА-САДИЛО Олена Юріївна – 

доцентка кафедри іноземних дисциплін ДонДУВС, 

кандидатка педагогічних наук (13.00.04 - Теорія та 

методика професійної освіти ). 

 

Кандидат педагогічних наук з 2014 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» 

захищена за темою «Формування професійного 

ділового спілкування майбутніх фахівців 

економічного профілю в процесі гуманітарної 

підготовки». Захист відбувся в Національному 

авіаційному університеті (м. Київ). 

Вчене звання доцентки кафедри іноземних мов присвоєно 30 листопада 2021 

року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 30.11.2021 р. за № 1290. 

 

 

 

 8. КРАСНОЩОК Андрій Валерійович – доцент 

кафедри спеціальних дисциплін та професійної 

підготовки факультету № 1 КННІ ДонДУВС, 

кандидат педагогічних наук (13.00.04. – Теорія та 

методика професійної освіти). 

Кандидат педагогічних наук з 2013 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04. – «Теорія та методика професійної 

освіти» захищена за темою «Формування 

загальнокультурної компетентності майбутніх 

правоохоронців у процесі соціально-гуманітарної 

підготовки». Захист відбувся у відкритому 

міжнародному університеті розвитку людини «Україна» ( м. Київ). 

Вчене звання доцента кафедри спеціальних дисциплін та професійної 

підготовки присвоєно 29 вересня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства 

освіти і науки від 29.09.2021 р. за № 1017 (АД № 008394). 
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  9. ЛОПАТИНСЬКА Ірина Сергіївна – доцентка 

кафедри іноземних мов ДонДУВС, кандидатка 

педагогічних наук (13.00.04 – Теорія та методика 

професійної освіти). 

Кандидатка педагогічних наук з 2015 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» 

захищена за темою «Педагогічні умови підготовки 

вчителів гімназії до створення емоційно 

сприятливого середовища в учнівському колективі». 

Захист відбувся в Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького (м. 

Черкаси). 

Вчене звання доцентки кафедри іноземних мов присвоєно 15 квітня 2021 

року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 15.04.2021 р. за № 420 

(AД №007101). 

 

  10. МАМОНОВА Олена Іванівна – доцентка 

кафедри іноземних мов ДонДУВС, кандидатка 

педагогічних наук (13.00.04 – Теорія та методика 

професійної освіти) (диплом кандидата наук  ), 

доцентка. 

 

Кандидатка педагогічних наук з 2015 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» 

захищена за темою «Формування філологічної 

компетенції майбутніх юристів: контекстний підхід». 

Захист відбувся в Луганському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (м. 

Старобільськ).  

Вчене звання доцентки кафедри іноземних мов присвоєно 29 червня 2021 

року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 29.06.2021 р. за № 735 

(АД № 007700 ). 
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  11. МУХІНА Галина Вікторівна – доцентка 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

ДонДУВС, кандидатка педагогічних наук (13.00.09 – 

Теорія навчання). 

 

Кандидатка педагогічних наук з 2012 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.09 – «Теорія навчання» захищена за темою 

«Дидактичні умови реалізації особистісно-

орієнтованого навчання курсантів вищих навчальних 

закладів». Захист відбувся в Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 

(м. Київ). 

Вчене звання доцентки кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін присвоєно 09 лютого 2021 року відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки від 09.02.2021 р. за № 157. 

 

 

  12. НЕСТЕРЕНКО Катерина Олександрівна – 

доцентка кафедри державно-правових дисциплін 

факультету № 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка 

юридичних наук (12.00.07 – Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право). 

 

Кандидатка юридичних наук з 2013 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» захищена за 

темою «Адміністративно-правовий статус біженців в 

Україні». Захист відбувся в «Одеській юридичній 

академії», національний університет (м. Одеса). 

Вчене звання доцентки кафедри державно-правових дисциплін присвоєно 29 

вересня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 29.09.2021 

р. за № 1017 (АД № 008395). 
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  13. САЛЬНІКОВА Наталія Валеріївна – 

заступниця декана з освітньої та науково-дослідної 

діяльності факультет № 2 ДонДУВС, кандидатка 

історичних наук (27.00.02 – Документознавство, 

архівознавство). 

 

Кандидат історичних наук з 2012 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки історичних наук за спеціальністю 

27.00.02 – «Документознавство, архівознавство» 

захищена за темою: «Нормативне та науково-

методичне забезпечення діловодства в Україні у 

1920−1930-х роках». Захист відбувся в Українському науково-дослідному 

інституті архівної справи та документознавства (м. Київ). 

Вчене звання доцентки кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

присвоєно 29 червня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

від 29.06.2021 р. за № 735 (АД № 007701). 

 

 

  14. САЛАЩЕНКО Ганна Миколаївна – 

доцентка кафедри іноземних мов ДонДУВС, 

кандидатки педагогічних наук (13.00.09 – Теорія 

навчання). 

 

Кандидатка педагогічних наук з 2008 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.09 – «Теорія навчання» захищена за темою 

«Дидактичні умови використання навчального 

діалогу в системі «вчитель - учень» у процесі 

вивчення дисциплін гуманітарного циклу». Захист 

відбувся в Криворізькому державному 

педагогічному університеті (м. Кривий Ріг). 

Вчене звання доцентки кафедри іноземних мов  присвоєно 09 лютого 2021 

року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 09.02.2021 р. за № 157 

(АД № 006285). 
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  15. СКЛЯР Надія Михайлівна ‒ доцентка 

кафедри державно-правових дисциплін факультету 

№ 2 КННІ ДонДУВС, кандидатка економічних наук 

(21.04.01 – Економічна безпека держави 

(економічні науки)). 

 

Кандидатка економічних наук з 2015 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки економічних наук за спеціальністю 

21.04.01 – «Економічна безпека держави 

(економічні науки)» захищена за темою 

«Експортний контроль в системі економічної  

безпеки держави». Захист відбувся в 

Національному інституті стратегічних досліджень 

(м. Київ). 

Вчене звання доцентки кафедри державно-правових дисциплін присвоєно 30 

листопада 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 

30.11.2021 р. за № 1290 (АД  № 007700). 

 

 

 

  16. СУСЛИКОВ В’ячеслав Євгенійович – 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

ДонДУВС, кандидат історичних наук (07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни). 

 

Кандидат історичних наук з 2005 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни» захищена за 

темою «Законодавчі акти Росії як джерело до 

історії півдня України ХVІІІ століття (1700-1775 

рр.)»  

Вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін присвоєно 

30 листопада 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 

30.11.2021 р. за № 1290. 
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  17. ТУРЕНКО Олег Станіславович – доцент 

кафедри загально-правових дисциплін ДонДУВС, 

доктор філософських наук (09.00.03 – Соціальна 

філософія, філософія історії).  

 

Доктор філософських наук з 2016 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук спеціальністю 09.00.03 – 

«Соціальна філософія, філософія історії» захищена 

за темою «Пошуки смислів сумісності 

індивідуального і колективного: соціально-

філософський досвід середньовіччя». Захист 

відбувся в Національній академії педагогічних 

наук України, Інституті вищої освіти (м. Київ). 

Вчене звання доцента кафедри загально-правових дисциплін присвоєно 30 

листопада 2021 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 

30.11.2021 р. за № 1290. 

 

 

 

  18. ХОББІ Юлія Сергіївна – завідувачка 

кафедри державно-правових дисциплін та 

публічного управління факультету № 3 

ДонДУВС, кандидатка юридичних наук (12.00.11 

– Міжнародне право) (диплом кандидата наук  ). 

 

Кандидатка юридичних наук з 2011 року. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидатки юридичних наук за спеціальністю 

12.00.11 – «Міжнародне право» захищена за 

темою «Міжнародно-правова регламентація 

взаємовідносин Європейського Союзу з 

державами-членами (проблематика модифікації 

державного суверенітету в умовах 

євроінтеграції)». Захист відбувся Інституті законодавства Верховної Ради України 

(м. Київ). 

Вчене звання доцентки кафедри державно-правових дисциплін та публічного 

управління присвоєно 15 квітня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства 

освіти і науки від 15.04.2021 р. за № 420 (АД №007102). 
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2.5. Публікаційна активність за 2021 рік 
 

 

 

 НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2021 РІК 

 

МОНОГРАФІЇ 

 

 

60 років Донецькому юридичному інституту МВС 

України: освітні традиції, перевірені часом / редкол. 

Вітвіцький С.С. та ін. Запоріжжя: Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. 344 с. 

 

Видання присвячене 60-річному ювілею Донецького 

юридичного інституту МВС України – провідного 

закладу юридичної освіти та підготовки правоохоронців 

Донеччини. Розкриваються основні етапи становлення 

інституту, від заснування Донецької спеціальної 

середньої школи міліції до утворення ДЮІ як 

самостійного закладу вищої совіти та його переміщення 

до Дніпропетровської області. Визначається сучасна 

структура та напрями діяльності інституту у м. Маріуполь та м. Кривий Ріг, 

презентуються перспективи розвитку навчального закладу. Останній розділ 

містить спогади співробітників та випускників, що ілюструють ключові моменти 

історії інституту. 
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Барановський О.В., Зозуля Є.В. Організаційно-

правові засади становлення та діяльності міліції 

незалежної України: монографія. Кривий Ріг 

Маріуполь: ДЮІ, 2021. 269 с. 
 

У монографії на підставі аналізу наукової 

літератури, архівних матеріалів, нормативно-правових 

актів, аналітичних і статистичних матеріалів, матеріалів 

центральної та відомчої преси досліджено організаційно-

правові засади становлення і діяльності міліції незалежної 

України протягом 1991–2015 років. 

Монографія розрахована на науково-педагогічних 

працівників, ад’юнктів (аспірантів), курсантів істудентів закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання, юридичних ЗВО та факультетів, працівників 

правоохоронних органів, а також тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії 

правоохоронних органів України. 

 

 

 

Одерій О.В. Протидія судовому розгляду у 

кримінальних провадженнях та шляхи її подолання у 

сучасних реаліях: монографія. Київ: КНТ. 2021. 224 с. 

 

У монографії розглянуто комплекс теоретичних і 

практичних питань, пов’язаних із сучасним станом 

подолання протидії судовому розгляду у кримінальних 

провадженнях. На підставі дослідження та аналізу 

судово-слідчої практики, широкого кола наукових 

джерел і положень законодавства надано 

криміналістичну характеристику способів протидії 

судовому розгляду у кримінальних провадженнях, 

визначено їх ознаки та окреслено особливості 

прогнозування судової ситуації в умовах протидії.  

Сформульовано правові та криміналістичні основи подолання протидії 

судовому розгляду у кримінальних провадженнях, а також розкрито особливості 

тактики подолання тиску на учасників кримінального судочинства. Запропоновано 

основи формування концепції незалежного суду, як передумови тактики 

подолання впливу на суд. 
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Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Куракін М.О., 

Котова В.В. Забезпечення безпеки осіб, які 

виконують спеціальне завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації: монографія. Київ: ВД 

«Дакор», 2021. 261 с. 

На основі узагальнення результатів наукових 

досліджень, слідчої та судової практики розглянуто 

особливості забезпечення безпеки осіб, які виконують 

спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації. 

В монографії проаналізовано ґенезу теоретичних 

знань і законодавства про забезпечення безпеки осіб, які 

виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації та визначено коло осіб, уповноважених виконувати 

спеціальне завдання. Розглянуті загальні та спеціальні правила забезпечення 

безпеки, а також засоби підвищення ефективності забезпечення безпеки осіб, які 

виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації. Призначена для використання в практичній і 

науково-дослідній діяльності та навчальному процесі. 

 

Вітвіцький С. С., Волобуєва О.О., Давидова Д.В. 

Джерела доказів у кримінальному процесі України: 

монографія. Київ: ВД «Дакор», 2021. 197 с. 

Монографічне дослідження присвячено 

комплексному дослідженню джерел доказів у 

кримінальному процесі України. Розроблено практичні 

рекомендації щодо вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства. Розкрито історико-

правовий аспект розвитку інституту доказів та їх джерел 

у кримінальному процесі України. Визначено поняття, 

зміст і значення джерел доказів, теоретичні та практичні 

аспекти збирання, перевірки й оцінки показань, 

документів, речових доказів, формування висновків 

експерта. Проаналізовано норми кримінального процесуального законодавства 

зарубіжних країн, що регламентують питання джерел доказів. Досліджено такі 

властивості джерел доказів, як ентропія, тезаурус, цінність. Розроблено пропозиції 

щодо вдосконалення законодавчих норм: запропоновано авторський підхід до 

питання легального закріплення доказів та їх джерел, класифікацію предмета 

показань, обґрунтовано зміст і значення показань із чужих слів, порядок та форми 

дискредитації свідка й експерта, підстави та порядок проведення контрекспертизи. 

Запропоновано внесення до КПК України норм, що регламентують підстави та 

порядок проведення додаткової та повторної експертиз. 

Призначена для використання в практичній і науково-дослідній діяльності та 

навчальному процесі. 
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Кримінологічні засади запобігання вуличній 

злочинності: монографія / К.А. Бєліков та ін. Київ: ВД 

«Дакор», 2021. 218 с. 
 

У монографії представлено дослідження 

кримінологічних засад запобігання вуличній злочинності. 

Наведено поняття, ознаки та сутнісні характеристики 

вуличної злочинності. Представлено кримінально-правову 

характеристику кримінальних правопорушень, що 

вчиняються в умовах вуличного простору. Проаналізовано 

стан, структуру та динаміку вуличної злочинності в 

Україні. Розглянуто основні кримінологічні ознаки осіб, 

які вчиняють кримінальні право-порушення в умовах 

вуличного простору. 

Досліджено детермінанти вуличної злочинності та сформовано 

віктимологічну характеристику жертви кримінальних право-порушень, що 

вчиняються в умовах вуличного простору. З урахуванням зарубіжного досвіду 

запобігання вуличній злочинності запропоновано комплекс заходів щодо 

запобігання такій злочинності в Україні на загальносоціальному, спеціально-

кримінологічному та індивідуальному рівнях. 

 

 

Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Волобоєв А.О. 

Методика розслідування незаконного поводження зі 

зброєю та бойовими припасами: монографія. Київ: ВД 

«Дакор», 2021. 312 с. 
 

Монографічне дослідження присвячено 

теоретичному узагальненню та новому вирішенню 

наукового завдання з розробки методики розслідування 

незаконного поводження зі зброєю та бойовими 

припасами. 

Видання може бути корисним для співробітників 

практичних підрозділів Національної поліції України, 

працівників, курсантів, студентів та слухачів закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання. 
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Реалізація права на підприємницьку діяльність: 

стан та перспективи: колективна монографія / Н.В. 

Іванюта та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової, 

А.М. Захарченка. Київ: ВД «Дакор», 2021. 250 с.  

 

Колективна монографія присвячена дослідженню 

актуальних теоретичних і практичних питань реалізації 

права на підприємницьку діяльність. Розглянуто загальні 

аспекти реалізації права на підприємницьку діяльність та 

окремі засоби правового забезпечення розвитку 

підприємницької діяльності, серед яких: оподаткування 

суб’єктів господарювання, отримання дозволів, 

використання промислових зразків, дотримання правового 

режиму майна фізичної особи-підприємця, захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання, вирішення господарськими судами спорів за участю суб’єктів 

господарювання та відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом. Запропоновано напрями удосконалення законодавства з відповідних 

питань. Монографія адресована науковцям, аспірантам, студентам закладів вищої 

освіти юридичного профілю та усім тим, хто цікавиться питаннями правового 

забезпечення розвитку економічної системи суспільства. 

 

Вітвіцький С.С., Назимко Є.С., Тіточка Т.І. 

Звільнення неповнолітніх від покарання та його 

відбування: міжнародні та європейські правові 

стандарти: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2021. 134 с. 

Монографію присвячено дослідженню міжнародних 

та європейських правових стандартів звільнення 

неповнолітніх від покарання та його відбування. У книзі 

розглянуто особливості застосування компаративного 

методу в кримінально-правових дослідженнях, 

запропоновано поняття та структуру юридичної 

компаративістики. Надано загальну характеристику 

міжнародного законодавства з питань звільнення 

неповнолітніх від покарання та його відбування, 

проаналізовано історичні аспекти формування інституту та сучасний стан його 

розвитку. 

Викладені основні підходи до реалізації принципів інституту звільнення від 

покарання в межах європейського кримінального права, визначено європейські 

стандарти звільнення підлітків від покарання та його відбування. Із урахуванням 

міжнародного та європейського досвіду визначено напрямки вдосконалення 

ювенальної кримінально-правової політики в Україні. 

Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, вчених, 

представників громадських організацій, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто 

цікавиться проблемами ювенального кримінального права та юридичною 

компаративістикою. 
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Назимко Є.С., Андріяшевська М.С., Тіточка Т.І. 

Ювенальна віктимологія: теоретико-правова модель: 

монографія. Запоріжжя: Гельветика, 2021. 208 с. 

 

Монографію присвячено дослідженню феномену 

ювенальної віктимності. У книзі розкрито поняття та 

правову природу віктимності. Охарактеризовано 

неповнолітніх як жертв кримінальних правопорушень, 

встановлено особливості запобігання їх віктимологізації. 

З’ясовано стан наукової розробленості вчення про 

неповнолітніх як жертв суспільно небезпечних діянь в 

Україні. Уточнено місце ювенальної віктимології в 

системі знань про кримінально протиправну діяльність та 

заходи реагування на неї. Проаналізовано міжнародний та зарубіжний досвід 

запобігання протиправній діяльності щодо дітей. Визначено стратегічні напрямки 

вдосконалення кримінального законодавства в частині захисту прав та свобод 

неповнолітніх осіб. 

Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, вчених, 

представників громадських організацій, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто 

цікавиться віктимологічними проблемами. 

 

 

Правове забезпечення публічної безпеки громад: 

досвід України та країн Європейського Союзу: 

колективна монографія / за заг. ред. А.Г. Бобкової, 

А.М. Захарченка. Рига, Латвія: “Baltija Publishing”, 

2021. 174 с. 

 

У монографії представлено дослідження актуальних 

питань правового забезпечення публічної безпеки громад 

в Україні та проаналізовано відповідний досвід деяких 

країн-членів Європейського Союзу. Досліджено загальні 

засади забезпечення публічної безпеки громад, серед 

яких, суб’єктний склад таких відносин, окремі умови та 

заходи забезпечення такої безпеки. 

Розглянуто питання кримінально-правового та кримінологічного забезпечення 

публічної безпеки громад. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення 

законодавства і правозастосовної практики, спрямовані на підвищення рівня 

публічної безпеки громад, збільшення ефективності діяльності правоохоронних 

органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, задіяних у 

забезпеченні такої безпеки. 
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Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Войчишена М.В. 

Методика розслідування кримінальних 

правопорушень за фактами обігу порнографічних 

предметів: монографія. Київ: ВД «Дакор» 2021. 190 с. 

 

Монографія присвячена дослідженню особливостей 

методики розслідування кримінальних правопорушень за 

фактами обігу порнографічних предметів. 

Видання призначене для використання в практичній і 

науково-дослідній діяльності та навчальному процесі. 

 

 

 

 

 

Червінчук А.В., Атаманенко Ю.Ю., Пилипенко 

Є.О., Рудюк О.І Правові та технологічні аспекти 

реєстрації дорожньо-транспортних пригод із 

використанням безпілотних літальних апаратів: 

монографія / за заг. ред. С.С. Вітвіцького. Київ: ВД 

«Дакор», 2021. 252 с. 

 

Монографія присвячена дослідженню правових та 

технологічних аспектів реєстрації дорожньо-

транспортних пригод із використанням безпілотних 

літальних апаратів. 

Книга може бути корисною для вчених, 

законотворців, практичних працівників Національної поліції, інших 

правоохоронних органів України, представників громадського суспільства, 

викладачів та здобувачів вищої освіти. 

 

 

Катрич А.В. Відповідальність у господарському 

судочинстві: монографія / за заг. ред. Н.В. Іванюти. 

Київ: ВД «Дакор», 2021. 190 с. (Серія «Бібліотека 

господарського судочинства»). 

 

Монографія присвячена розробці теоретичних питань 

та практичних рекомендацій щодо відповідальності у 

господарському судочинстві. 

Монографія адресована науковим та науково-

педагогічним працівникам закладів вищої освіти і 

наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам та 

всім, хто цікавиться актуальними питаннями 

господарського судочинства. 
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Левшина Я.О. Відповідальність у процедурі 

банкрутства: монографія / за заг. ред. 

Л.М. Ніколенко. Київ: ВД «Дакор». 2021. 158с. 

 

У монографії на основі доктринальних досягнень 

права, норм чинного законодавства, судової практики 

здійснено дослідження відповідальності у процедурі 

банкрутства. Визначено поняття, підстави, види та 

функції відповідальності у процедурі банкрутства. 

Охарактеризовано суб’єктів відповідальності у 

процедурі банкрутства. Відображено пропозиції щодо 

удосконалення інституту відповідальності у процедурі 

банкрутства. Монографія адресована науковим та науково-педагогічним 

працівникам закладів вищої освіти і наукових установ, студентам, аспірантам, 

докторантам та всім, хто цікавиться актуальними питаннями господарського 

судочинства та банкрутства. 

 

 

 

Попков П.О. Мирова угода в господарському 

процесі: монографія / за заг. ред. Л.М. Ніколенко. 

Київ: ВД «Дакор». 2021. 200с. 

 

Монографія присвячена розробці теоретичних 

положень та практичних рекомендацій щодо мирової 

угоди в господарському процесі. У роботі 

охарактеризовані основні підходи до визначення 

мирової угоди в національному судочинстві. 

Досліджено поняття та ознаки мирової угоди в 

господарському процесі питання щодо форми та змісту 

мирової угоди, доопрацьовано питання порядку її 

укладання в господарському процесі та окремі аспекти 

застосування мирової угоди у процедурі банкрутства. Виявлено особливості 

оскарження судових актів про затвердження мирової угоди у процедурі 

банкрутства.  

Монографія адресована науковим та науково-педагогічним працівникам закладів 

вищої освіти і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам та всім, хто 

цікавиться актуальними питаннями господарського судочинства. 
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Масловський С.В. Повноваження суду першої 

інстанції в господарському судочинстві: монографія 

/ за заг. ред. Л.М. Ніколенко. Київ: ВД «Дакор». 

2021. 200с. 

 

Монографія присвячена розробці теоретичних 

положень та практичних рекомендацій щодо 

повноважень суду першої інстанції в господарському 

судочинстві. 

У роботі охарактеризовано основні підходи до 

визначення сутності розгляду справи судом першої 

інстанції в господарському судочинстві.  

З’ясовано особливості реалізації повноважень суду 

першої інстанції у формах господарського судочинства: загальному позовному 

проваджені, спрощеному позовному проваджені, наказному проваджені, 

проваджені про банкрутство. Досліджено питання щодо місця суду першої 

інстанції в судочинстві зарубіжних країн, виявлено особливості повноважень суду 

першої інстанції в державах англосаксонської та романо-германської правових 

систем. Монографія адресована науковим та науково-педагогічним працівникам 

закладів вищої освіти і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам та 

всім, хто цікавиться актуальними питаннями господарського судочинства. 

 

 

Хоббі Ю.С. Становлення четвертого покоління 

прав людини: проблемні аспекти. Права людини в 

Україні та у зарубіжних країнах: традиції та новації: 

колективна монографія / за заг. ред. Н.В. Мішиної. 

Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021. 688 с. 

 

Монографія присвячена сучасним трансформаційним 

процесам у сфері прав людини. Проаналізовано тенденції, 

що виникають під впливом глобалізації, зміни у 

співвідношенні національного, міжнародного та 

наднаціонального рівнів правового регулювання. Значну 

увагу приділено дослідженню політичних, економічних і 

соціальних перетворень в Україні та у світлі. У виданні 

досліджується вплив культурологічних та соціально-політичних факторів на 

розвиток доктринальних підходів і практики правового регулювання, у першу 

чергу на реалізацію та захист прав людини у сучасному світі. Для науковців, 

практичних працівників, викладачів, студентів та широкого кола читачів. 
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Когут О.О. Психологія стресостійкості 

особистості: монографія. Кривий Ріг: ВД Козлов, 

2021. 423 с. 

 

Монографія присвячена дослідженню теоретико-

методологічних, емпіричних та прикладних проблем 

психології стресостійкості особистості. Представлено 

авторську концепцію інтегративного розвитку 

стресостійкості особистості; висвітлено системну модель 

стресостійкості особистості та матрицю інтегративного 

розвитку стресостійкості особистості.  

Видання адресоване психологам, психотерапевтам, 

викладачам з психології, аспірантам та студентам вищих 

навчальних закладів, які цікавляться новітніми підходами в психології. 

 

 

 

Туренко О. Соціально-політичні парадокси Хосе 

Ортеґи-і-Ґасета: монографія. Київ: ФОП Халіков Р.Р., 

2021. 210 с. 
 
Монографія «Соціально-політичні парадокси Хосе 

Ортеґи-і-Ґасета» розкриває зміст ключових соціально-

політичних концептів іспанського філософа, 

деконструює нез’ясовані сенси суспільних і політичних 

феноменів і процесів, розкриває причини кризи 

західноєвропейської цивілізації.  

Адресований магістрам і аспірантам закладів вищої 

освіти. Корисний буде фахівцям із права, соціології, 

політології, журналістики, соціальної психології, 

філософії, а також усім, хто цікавиться філософією ХХ століття, іспанською 

філософією зокрема. 
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ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ 

 

Поліцейська діяльність: підручник / С.С. 

Вітвіцький та ін.; за заг. ред. С.С. Вітвіцького. 

Маріуполь: ДонДУВС, 2021. 283 с. 

У підручнику на основі досягнень адміністративно-

правової науки, сучасного законодавства України і 

практики його застосування висвітлено основні питання 

курсу «Поліцейська діяльність». Підручник призначений 

для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, а також науково-педагогічних 

працівників і практичних працівників Національної 

поліції України та всіх, хто цікавиться питаннями 

поліцейської діяльності.  

Підручник підготовлено на підставі чинного законодавства України та 

структури Національної поліції України станом на 01 листопада 2021 року. 

 

 

 

Діяльність уповноважених підрозділів 

Національної поліції України у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству: Частина 1: до 

спеціалізованого курсу із запобігання та протидії 

домашньому насильству / за заг. ред. К.В. Павліченко. 

Київ, 2020. 182 с. 

Навчальний посібник призначений для викладачів 

спеціалізованого курсу та навчальних дисциплін, 

пов’язаних із запобіганням та протидією домашньому 

насильству; курсантів та студентів, які вивчають 

зазначені дисципліни; поліцейських та представників 

інших органів, установ та організацій, які здійснюють 

діяльність у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

Навчальний посібник також стане у пригоді всім, хто цікавиться темою 

домашнього насильства. 
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Ковальова О.В., Пекарський С.П. Розшукова справа 

щодо встановлення особи невпізнаного трупа (макет): 

навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 2021. 48 с. 

 

Навчальний посібник призначено для формування у 

здобувачів вищої освіти уявлення про документи, які 

складаються за розшуковою справою та матеріали, які 

долучаються до неї, опанування курсантами та студентами 

практичними навичками щодо складання рапортів, 

постанов, орієнтувань, протоколів тощо. 

Макет містить типові документи, які складаються при 

роботі за розшуковою справою з встановлення особи 

невпізнаного трупа, а також документи та матеріали, які 

долучаються до розшукової справи, рекомендації щодо огляду трупу, рекомендації 

щодо можливостей та використання ДНК-досліджень під час встановлення особи 

невпізнаного трупа. 

 

 

Пекарський С.П. Режим секретності: навч. посіб. 

Київ: ВД «Дакор», 2021.144 с. 

 

У навчальному посібнику висвітлено сутність та 

правові засади режиму секретності; основні вимоги щодо 

дотримання режиму секретності; порядок роботи з 

матеріальними носіями, які містять інформацію з 

обмеженим доступом. Визначено особливості контролю за 

дотриманням режиму секретності та підстави 

відповідальності за порушення вимог єдиного порядку 

забезпечення охорони державної таємниці. 

Посібник містить навчально-методичні матеріали, 

перелік питань для самоконтролю знань, тестові завдання, словник термінів, 

список рекомендованої літератури, які допоможуть здобувачам вищої освіти 

закладів вищої освіти системи МВС України, практичним працівникам 

ознайомитися з комплексом заходів, спрямованих на запобігання розголошенню 

секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв. 

 

Навчальний посібник «Режим секретності» призначений для здобувачів вищої 

освіти закладів вищої освіти системи МВС України, практичних працівників 

правоохоронних органів та науковців. 
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Пекарський С.П., Ковальова О.В. Практикум для 

самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Оперативно-розшукова діяльність (Загальна 

частина)»: навч. посіб. Маріуполь: Донецький 

юридичний інститут МВС України, 2021. 107 с. 

 

Практикум для самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність (Загальна 

частина)» підготовлений для курсантів 2-го курсу ДЮІ 

МВС України, здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» та 

спрямований на засвоєння базових знань, формування 

основних навичок роботи з навчальною та науковою 

літературою. 

Практикум містить пояснювальну записку, завдання для самостійної роботи, 

які складаються з теоретичної та практичної частин, список використаних джерел. 

 

 

Ковальова О.В. Інформаційне забезпечення 

професійної діяльності: навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 

2021. 288 с. 

 

Навчальний посібник підготовлений для вивчення 

дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної 

діяльності» здобувачами та здобувачками вищої освіти за 

спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна 

діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Навчальний посібник «Інформаційне забезпечення 

професійної діяльності» призначено для формування у 

здобувачів та здобувачок вищої освіти необхідних знань, 

умінь та навичок для використання сучасних інформаційних технологій у 

практичній діяльності поліції; удосконалення навичок професійної роботи з 

комп’ютерними пристроями, комп’ютерними мережами та електронними 

документами; оволодіння способами застосування інформаційних технологій у 

практиці боротьби із злочинністю з метою підготовки висококваліфікованих 

фахівців у галузі права для реалізації цілей Національної поліції України, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права, забезпечувати охорону 

прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидіяти злочинності. 
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Павлиш Т.Г., Цуркан О.П. Інформаційне 

забезпечення професійної діяльності: навч. посіб. 

Кривий Ріг, 2021. 87 с. 

 

Навчальний посібник підготовлений для вивчення 

дисципліни "Інформаційне забезпечення професійної 

діяльності" здобувачами/чками вищої освіти за 

спеціальностями 081 "Право" та 262 "Правоохоронна 

діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".  

Метою підготовки навчального посібника є надання 

необхідних знань для використання сучасних 

інформаційних технологій в практичній діяльності 

правоохоронних органів  та напрямів  використання 

інформаційних технологій у практиці боротьби із злочинністю, удосконалення 

навичок професійної роботи з комп’ютерними пристроями, програмами, 

комп'ютерними мережами та електронними документами. Структурно посібник 

складається із двох частин: теоретичної та практичної, організованих за 

модульною системою: правова інформація та інформаційно-комп’ютерні 

технології у юридичній практиці; інформаційне забезпечення юридичної та 

правоохоронної діяльності в Україні.  

 

 

Титаренко Д.М., Титаренко О.О. Конфліктологія: 

навч. посіб. Київ: Дакор, 2021. 212 с. 

 

Навчальний посібник підготовлено з метою 

забезпечення вивчення дисципліни «Конфліктологія» 

здобувачами та здобувачками вищої освіти за 

спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».  

Посібник складається зі вступу, конспектів лекцій 

із тем дисципліни, контрольних питань до них, словника 

конфліктологічних термінів, списку рекомендованої 

літератури до дисципліни, додатків. Автори посібника 

ставлять за мету забезпечити засвоєння студентами та 

курсантами базових знань з конфліктології, надати уявлення про основні напрями, 

ідеї та теорії конфліктологічної науки, ознайомити з базовим понятійним апаратом. 

Акцентується увага на причинах, функціях, динаміці розвитку конфліктів, 

існуючих підходах щодо класифікації конфліктних ситуацій, сферах прояву, 

особливостях протікання та вирішення конфліктів. Значне місце відводиться 

питанням конфліктної взаємодії в професійній діяльності правоохоронців, 

способам управління та попередження конфліктів. Навчальний посібник 

розраховано на самостійне опрацювання здобувачами та здобувачками вищої 

освіти Донецького державного університету внутрішніх справ, забезпечення їхньої 

підготовки до семінарських занять, модульного контролю та складання заліку. 



 80 

 

 

Пекарський С.П. Організаційно-правові засади 

діяльності підрозділів ювенальної превенції: навч. -

наук. посіб. Київ: ВД «Дакор», 2021. 146 с. 

 

У навчально-науковому посібнику визначено 

правовий статус дитини, як об’єкта правоохоронної 

діяльності, визначено систему органів і служб у справах 

дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх 

соціальний захист і профілактику правопорушень. 

Акцентовано увагу на повноваженнях підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України щодо 

захисту прав дітей та профілактики правопорушень серед 

осіб, які не досягли повноліття.  

В посібнику містяться теоретичні навчально-методичні матеріали з 

актуальних напрямів діяльності підрозділів ювенальної превенції, додатки та 

список рекомендованої літератури, які допоможуть здобувачам вищої освіти 

закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи МВС України, 

практичним працівникам ознайомитися з комплексом заходів, спрямованих на 

соціальний захист дітей та запобігання втягнення дітей у вчинення 

адміністративних та кримінальних правопорушень.  

Навчально-науковий посібник «Організаційно-правові засади діяльності 

підрозділів ювенальної превенції» призначений для здобувачів вищої освіти 

закладів вищої освіти системи МВС України, практичних працівників 

правоохоронних органів та науковців. 

 

 

Вітвіцький С.С., Філіпенко А.С. Адміністративний 

процес. Курс лекцій: навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 

2021. 186 с. 

 

Курс лекцій охоплює теоретичний матеріал з 

навчальної дисципліни «Адміністративний процес» згідно 

з навчальною програмою закладу вищої освіти. 

Пропонується вісім тем загально-теоретичного 

спрямування й розкрито зміст та особливості 

провадження в адміністративному суді першої інстанції; 

надано оцінку сутності перегляду рішень 

адміністративних судів, інших стадій адміністративного 

процесу.  

Видання розраховане на здобувачів та здобувачок вищої освіти, викладачів, 

науковців. 

 

 



 81 

Ніколенко Л.М., Іванюта Н.В., Батечко А.І. Теорія 

держави та права: навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 2021. 

216 с. 

 

Навчальний посібник присвячено питанням 

виникнення, розвитку й функціонування держави і права, 

а також пов’язаних з ними державно-правових явищ. 

Зокрема, розкрито сутність форми держави і права, 

механізму та апарату держави. Розглянуто місце держави 

у політичній системі суспільства, Висвітлено питання 

правовідносин, правопорушень, правотворчості, 

юридичного процесу. Значна увага присвячується 

проблематиці демократії, прав та обов’язків людини, 

характеристиці соціально-правової держави. 

Призначений для студентів, курсантів, аспірантів та викладачів навчальних 

закладів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування та 

всіх, хто цікавиться актуальними питаннями теорії держави і права. 

 
Цивільне право (загальна частина): навч. посіб. / 

Іванюта Н.В. та ін. Київ: ВД «Дакор», 2021. 321 с. 

 

Навчальний посібник містить тези лекцій, питання 

для самоконтролю, завдання для тестового контролю, 

перелік рекомендованої літератури, що дозволяють 

глибоко засвоїти теоретичні знання у галузі цивільного 

права та набути практичних навичок необхідних для їх 

застосування у професійній діяльності. 

Призначений для студентів, курсантів, аспірантів та 

викладачів навчальних закладів, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування та всіх, 

хто цікавиться актуальними питаннями цивільного 

права.  

 

Ніколенко Л.М., Іванюта Н.В., Катрич А.В. 

Господарське право: навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 

2021. 260 с. 

 

Навчальний посібник підготовлений із використанням 

нормативних актів станом на 01 листопада 2021 р. 

Висвітлює основні теми та інститути господарського 

права – загальної частини (поняття господарського права, 

господарські правовідносини, господарське 

законодавство, суб’єкти господарських правовідносин, 

господарські зобов’язання, господарсько-правова 

відповідальність, правове регулювання банкрутства, 
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захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання).  

Навчальний посібник містить тези лекцій, питання для самоконтролю, завдання 

до самостійної роботи, перелік основних нормативно-правових актів та додаткової 

літератури. Призначений для здобувачів вищої освіти та викладачів навчальних 

закладів, а також всіх хто застосовує у своїй діяльності норми господарського 

законодавства або цікавиться питаннями господарського права. 

 

Колєснік Т.В., Склема Т.Ю. Право соціального 

забезпечення: для самостійного вивчення навчальної 

дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 

«Право»: навч.-метод. посіб. Маріуполь, 2021.119 с. 

 

Навчальний-методичний посібник підготовлено 

відповідно до програми навчальної дисципліни «Право 

соціального забезпечення». Викладений матеріал 

висвітлює загальнотеоретичні аспекти соціального 

забезпечення і галузі права, та питання законодавчого 

регулювання соціальних відносин. 

Особливу увагу приділено тенденціям розвитку права 

соціального забезпечення в сучасних умовах формування 

ринкової економіки. Проаналізовано значну кількості нормативно-правових актів 

із питань соціального забезпечення розкрито умови та порядок реалізації права 

людини на соціальне забезпечення у сфері загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, в системі надання соціальних послуг особам, які опинилася в 

складних життєвих обставинах. Наводиться обширний перелік наукових робіт, 

опублікованих в останні роки. 

 

 

Правочини з нерухомістю: для здобувачів вищої 

освіти бакалаврського рівня, спеціальності 081 

«Право», денної та заочної форми навчання: навч.-

метод. посіб / за заг. ред. М.М. Клемпарського. Кривий 

Ріг. 2021. 107 с. 

 

Навчально-методичний посібник «Правочини з 

нерухомістю» складено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

081 «Право». Викладання дисципліни «Правочини з 

нерухомістю» викликано необхідністю набуття системи 

правових знань, невід’ємно пов’язаних із професійною 

юридичною діяльністю.  

Головною метою та завданням навчально-методичного посібнику «Правочини з 

нерухомістю» є надання допомоги здобувачам вищої освіти отримати 

систематизовані знання з навчальної дисципліни, виробити вміння тлумачити та 
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застосовувати нормативно-правові акти, юридично грамотно оцінювати юридичні 

факти та вільно орієнтуватися в правочинах з нерухомістю. Навчально-

методичний посібник містить теоретичний матеріал та практичні завдання, які 

здобувачі вищої освіти можуть використовувати для освоєння основних положень 

навчального курсу в процесі самопідготовки до занять, а також завдання та 

методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти, що дозволить вивільнити час для її виконання. 

 

 

Когут О.О., Суюсанов Л.І., Лила М.В. Професійно-

психологічна підготовка поліцейського для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна 

діяльність» денної форми навчання: навч. посіб. 

Кривий Ріг: Літерія, 2021. 288 с. 

 

У навчальному посібнику висвітлено актуальні 

проблеми формування особистості поліцейського та 

розкрито теми, запропоновані відповідно до плану 

лекцій, практичних і семінарських занять для здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання.  

Рекомендовано для поліцейських, викладачів 

психології, психологів Національної поліції України, патрульних поліцейських, 

учених, аспірантів, слухачів магістратури, безпосередніх учасників процесу 

психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу в закладах 

вищої освіти МВС України, а також для широкого кола осіб, які цікавляться 

питаннями професійно-психологічної підготовки поліцейських. 

 

 

     Волік О.В., Мамонова О.І. Англійська мова 

професійного спрямування для здобувачів/здобувачок 

вищої освіти спеціальності «Право (поліцейські)»: 

навч. - метод. посіб. Маріуполь, 2021. 222 с. 

 

Навчально-методичний посібник з англійської мови 

призначений для здобувачів/здобувачок вищої освіти 

спеціальності «Право (поліцейські)» ЗВО системи МВС 

України, та містить матеріали для оволодіння опорними 

лексичними термінами та фразами, які згруповані у 

специфічні теми, що дає змогу визначити доцільність їх 

застосування у відповідних ситуаціях, пов’язаних з 

щоденною діяльністю працівника органів внутрішніх 

справ. 

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають темам робочої програми 

з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)», 



 84 

граматичного довідника з різноманітними вправами та текстів для самостійного 

опрацювання.  

 

 

Новікова О.О., Пономаренко К.В., 

Сабельникова Т.М. Українська мова професійного 

спрямування для здобувачів вищої юридичної освіти: 

навч. посіб. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2021. 150 

с. 

 

Навчальний посібник для здобувачів вищої 

юридичної освіти покликаний допомогти особам, що 

навчаються, у виробленні навичок грамотного усного й 

писемного мовлення. 

Містить пояснювальну записку, у якій визначено 

мету, основні завдання; матеріали до практичних занять, 

згруповані в два змістові модулі «Законодавчі та 

нормативно-стильові основи професійного мовлення» і «Професійна та наукова 

комунікації як складники фахової діяльності» (щодо кожного практичного заняття 

подається теоретичний блок, план, практичний блок у вигляді вправ і творчих 

завдань); завдання для самостійної роботи. Широка бібліографія навчально-

методичної та довідкової літератури з курсу української мови за професійним 

спрямуванням стане в нагоді для поглиблення знань з навчальної дисципліни. 

 

 

Сусликов В.Є., Суюсанов Л.І. Історія України. 

для слухачів курсів підготовки абітурієнтів до вступу 

в заклади вищої освіти: навч. посіб. Київ: Дакор, 

2021. 216 с. 

 

Посібник підготовлений для слухачів курсів 

підготовки абітурієнтів до вступу в заклади вищої освіти 

Донецького державного університету внутрішніх справ. 

Зміст посібника відповідає Програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання з історії 

України, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, затвердженої наказом МОН України від 

26.06.2018 р. за № 696. 

Видання розраховано на вступників до закладів вищої освіти, що готуються 

до складання ЗНО з історії України. 
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Ромашенко В.Є. Безпека життєдіяльності: навч. 

посіб. Ніжин: видавник ПП Лисенко М.М., 2021. 231 с. 

 

У посібнику системно викладені основні положення 

навчальної дисципліни, найбільш важливі напрямки 

безпеки життєдіяльності; розроблено систему практичних 

вправ та тестових завдань для кращого засвоєння 

теоретичного матеріалу та розвитку творчих здібностей 

здобувачів вищої освіти. 

Адресується викладачам та здобувачам закладів 

вищої освіти, у тому числі закладам із специфічними 

умовами навчання. 

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

Вітвіцький С.С., Буга Г.С. Інституційні аспекти 

громадської експертизи як форми взаємодії 

громадянського суспільства та органів публічної 

адміністрації: наук.-метод. реком. ДонДУВС. 

Маріуполь, 2021. 35с. 

 

Дане видання присвячено дослідженню інституційних 

аспектів громадської експертизи як форми взаємодії 

громадянського суспільства та органів публічної 

адміністрації. Наукове дослідження базується на 

ретельному аналізі сучасного правового матеріалу та 

орієнтоване як на удосконалення законодавства, яке 

стосується громадської експертизи, так і практики його 

застосування посадовими особами. Викладені у публікації рекомендації є 

збалансованим поєднанням матеріалу теоретичної та практичної спрямованості, та 

можуть бути корисними для працівників практичних підрозділів. 
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Вітвіцький С.С., Захарченко А.М., Бобкова А.Г. 

Захист прав і законних інтересів держави від 

порушень, що вчиняються суб’єктами 

господарювання державного сектору економіки: 

науковий нарис. Київ: ВД «Дакор», 2021. 104 с. 

У науковому нарисі проаналізовано проблемні 

питання, що виникають у зв’язку із здійсненням захисту 

прав і законних інтересів держави у разі порушення цих 

прав та інтересів суб’єктами господарювання державного 

сектору економіки. Наведено загальні положення щодо 

здійснення захисту прав і законних інтересів держави у 

відносинах із зазначеними суб’єктами господарювання, 

охарактеризовано підстави такого захисту.  

Проаналізовано стан правового регулювання діяльності уповноважених 

державних органів щодо здійснення захисту прав і законних інтересів держави у 

вищевказаних відносинах. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення захисту прав 

і законних інтересів держави від порушень з боку суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки та внесення до законодавства відповідних змін. 

 

 

Волобуєва О.О., Крушеницький А.В. Практикум 

для самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Складання кримінальних процесуальних 

документів на стадії досудового розслідування»: 

навч. посіб. Маріуполь: Донецький юридичний 

інститут МВС України, 2021. 100 с. 

 

Самостійна робота курсантів та курсанток 4-го курсу 

факультету № 1 ДонДУВС за навчальною дисципліною 

«Складання кримінальних процесуальних документів на 

стадії досудового розслідування» у 8 семестрі навчання 

полягає у виконанні завдань Практикуму. Практикум 

передбачає виконання практичних завдань (складання 

процесуальних документів) за єдиною фабулою (наданою у Практикумі на стор. 4-

8), зміст якої стосується усіх тем. 

Метою виконання завдань Практикуму є закріплення і поглиблення 

теоретичних знань, формування вмінь та навичок курсантів та курсанток щодо 

складання процесуальних документів.  
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Ковальова О.В. Протидія злочинам, пов’язаним із 

несанкціонованим втручанням у державні реєстри: 

наук.-практич. реком. Маріуполь: ДонДУВС, 2021. 

186 с. 

 

У науково-практичних рекомендаціях розглянуті 

тактичні особливості протидії злочинам у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку, пов’язаних із втручанням у державні 

реєстри. 

Визначені основні терміни, розкрито поняття 

кіберпростору, кіберзлочинності, надано рекомендації 

щодо класифікації кіберзлочинів, розглянуто правову основу протидії 

кіберзлочинам, надано рекомендації з виявлення кіберзлочинів та встановлення 

джерел інформації про них.  

Надані практичні рекомендації щодо початку досудового розслідування, 

особливості процесуального керівництва в кримінальних провадженнях у сфері 

інформаційних (комп’ютерних) відносин, розглянуто особливості проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема, огляду місця події, обшуку, залучення 

експерта, допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, надані практичні рекомендації щодо фіксації, вилучення 

та збереження «слідової картини» кіберзлочинів, пов’язаних із несанкціонованим 

втручанням у державні реєстри. 

 

 

Червінчук А.В., Пилипенко Є.О., Атаманенко 

Ю.Ю. Алгоритм дій наряду поліції при ДТП: наук.-

практич. порадник. Київ: ВД «Дакор», 2021. 42 с. 

 

Дане видання присвячене визначенню покроковому 

хронометражу заходів, що здійснюються співробітниками 

поліції від отримання інформації про дорожньо-

транспортну пригоду до оформлення відповідних 

матеріалів та відновлення безпечних умов руху. 

Викладені у пораднику рекомендації можуть бути 

корисними для співробітників Національної поліції 

України, працівників, курсантів, студентів та слухачів 

закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

що здійснюють підготовку поліцейських.  
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Вітвіцький С.С., Захарченко А.М., Бобкова АГ. 

Організаційно-правове забезпечення надання 

адміністративних послуг підрозділами Національної 

поліції: наук.-практич. реком. Київ: ВД «Дакор», 2021. 

76 с. 

 

У науково-практичних рекомендаціях розглянуто 

основні питання організаційно-правового забезпечення 

надання адміністративних послуг підрозділами 

Національної поліції. Охарактеризовано види 

адміністративних послуг, що надаються підрозділами 

Національної поліції. Представлено загальну 

характеристику законодавства, що становить правову 

основу надання цих послуг. Проаналізовано правові підстави та порядок надання 

підрозділами поліції адміністративних послуг різних видів. Приділено увагу 

проблемам інформаційного забезпечення надання зазначених послуг. 

Запропоновано напрями удосконалення організаційно-правового забезпечення 

надання поліцією адміністративних послуг.  

Науково-практичні рекомендації адресовані суб’єктам нормотворчої 

діяльності, а також працівникам підрозділів Національної поліції, які 

організовують надання адміністративних послуг. 

 

Вітвіцький С.С., Захарченко А.М., Бобкова А.Г., 

Алфьоров С.М. Дозвільно-погоджувальні функції 

підрозділів Національної поліції у сфері 

господарювання: наук.-практич. реком. Київ: ВД 

«Дакор», 2021. 

 

У науково-практичних рекомендаціях наведено 

основні положення щодо здійснення дозвільно-

погоджувальних функцій підрозділів Національної 

поліції у сфері господарювання. Представлено загальну 

характеристику дозвільно-погоджувальних функцій, що 

здійснюються підрозділами Національної поліції у 

відносинах із суб’єктами господарювання. 

Проаналізовано стан нормативно-правової регламентації зазначених функцій та 

запропоновано напрями її удосконалення. Виокремлено проблемні питання 

здійснення підрозділами поліції вищевказаних функцій, з урахуванням судової 

практики розгляду відповідних категорій спорів. 
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Бобкова А.Г., Захарченко А.М., Іванюта Н.В., 

Ніколенко Л.М. Науково-експертний висновок до 

Концепції оновлення Цивільного кодексу України: 

брошура / під заг. ред В.А. Устименка. Київ: НАН 

України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень 

імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 112 с. 

 

Науково-експертний висновок до Концепції оновлення 

Цивільного кодексу України було схвалено на 

розширеному засіданні Координаційного бюро з проблем 

правових основ підприємницької діяльності, 

господарського та комерційного права Відділення 

екологічного, господарського та аграрного права НАПрН 

України (протокол № 3 від 09.04.2021 р.). 

 

 

Вітвіцький С.С., Мердова О.М., Светлічна О.О. 

Документування адміністративних правопорушень, 

передбачених статтею 173-2 КУпАП (за результатами 

аналітичного дослідження постанов районних судів м. 

Маріуполь): наук. -практич. рекомендації. Маріуполь: 

Донецький державний університет внутрішніх справ, 

2021. 33 с. 

 

Автори на підставі проведеного аналітичного 

дослідження постанов районних судів м. Маріуполь, 

прийнятих у 2020 році за результатами розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 

КУпАП, виявили найтиповіші помилки при 

документуванні адміністративних правопорушень зазначеної категорії справ, 

розробили науково-практичні рекомендації для працівників Національної поліції 

України з метою подолання адміністративних помилок в їх правозастосовній 

діяльності. 

Науково-практичні рекомендації розраховані на працівників підрозділів 

Національної поліції України, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої 

освіти та стануть у нагоді всім, хто цікавиться питаннями протидії домашньому 

насильству. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і 

економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників 

органів державної влади і місцевого самоврядування. 
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Уткіна Г., Краснощок А., Діхтяр Д. «Правова 

статистика з використанням MS Excel» до вивчення 

дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної 

діяльності (+модуль Правова статистика)» для 

студентів денної та заочної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна 

діяльність»: навч. - метод. посіб. Кривий Ріг: КННІ 

Донецького юридичного інституту МВС, 2021.  90 с. 

 

Навчально-методичний посібник «Правова 

статистика з використанням MS Excel» до вивчення 

дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної 

діяльності (+модуль Правова статистика)», яка 

призначена для формування у студентів-юристів теоретичних знань і практичних 

навичок ефективного застосування комп’ютерних і інформаційних технологій у 

своїй майбутній професійній діяльності через уміле використання можливостей 

прикладних програм та мережних ресурсів, електронних джерел навчання, 

офісного програмного забезпечення, мережних технологій і спеціалізованих 

програмних пакетів та баз даних правового призначення. 

Посібник адресований студентам, слухачам магістратури, аспірантам, 

викладачам, які використовують можливості Excel для статистичної обробки 

правових даних та побудови діаграм з метою підвищення результативності 

власних досліджень. 

 

 

Юридична наука: традиції та сучасність: збірник 

наукових праць, присвячений 60-річчю інституту 

Донецького юридичного інституту МВС / за заг. ред. 

Л.М. Ніколенко, Н.В. Іванюта, О.М. Пересада. Київ: 

ВД «Дакор», 2021. 132 с. 

 

Збірник наукових праць містить корисну та актуальну 

інформацію з багатьох галузей юридичної науки: 

господарське право, господарське процесуальне право, 

адміністративне право, право інтелектуальної власності та 

ін. Видання може бути корисним для здобувачів вищої 

освіти, аспірантів, слухачів магістратури, а також всім, 

хто цікавиться проблемами юридичної науки. Матеріали 

збірнику опубліковані в авторській редакції. 
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Мухіна Г.В. Юридична психологія: практикум. 

Київ: Дакор, 2021. 244 с. 

 

Практикум складається з п’яти розділів, кожний із 

яких включає такі структурні компоненти, як теоретичні, 

практичні, хрестоматійні матеріали та методики 

дослідження особистості за відповідними напрямами. 

У теоретичній частині зосереджено увагу на основних 

темах юридичної психології згідно з освітньо-

професійною програмою підготовки поліцейських за 

спеціальністю «Право». Практикум містить вправи як для 

індивідуальної, так і групової роботи, застосування яких 

спрямовано на формування професійних навичок у 

майбутніх фахівців. Методичний блок включає додаткові хрестоматійні матеріали 

до кожної теми, а також певні психодіагностичні методики, використання яких 

надасть можливість вирішити завдання діагностування рівня психологічної 

готовності поліцейського до професійної діяльності. 

Зміст і структура рукопису узгоджуються з навчальними планами підготовки 

фахівців за освітньо-професійною програмою бакалаврів спеціальності «Право» та 

слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України. 

Практикум буде корисним усім тим, хто цікавиться проблемами комунікації 

та конфліктології, а також бажає вдосконалити загальний рівень психологічної 

культури. 

 

 

Дзевицька Л.С. Практикум з англійської мови 

(для вступників до магістратури). Кривий Ріг, 2021. 

109 с.  

 

Практикум з англійської мови є призначеним для 

вступників до магістратури юридичних спеціальностей та 

містить матеріали для ефективної підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. До посібника 

входить двадцять комплексних тестів, рівень яких 

відповідає чинній програмі ЗНО, а також відповіді до 

завдань. Посібник є розрахованим на 28 аудиторних 

годин.  

Мета видання – структура посібника ґрунтується на 

методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння 

культурним інноваційним спілкуванням, шляхом формування та розвитку 

міжкультурної комунікативної компетенції. 
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ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

3.1. Основні результати роботи НДГКС університету 

 

3.2. Наукові здобутки здобувачів вищої освіти  
 

 Конкурс МВС України 

І місце у номінації «Інформаційні 

технології та кібербезпека» за 

результатами ІІ туру Конкурсу 

наукових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

закладів вищої освіти, що належать до 

сфери управління Міністерства 

внутрішніх справ України посів 

Нестєров Вадим (курсант 4-го курсу 112 

навчального взводу факультету № 1).  

Тема наукової роботи: «Актуальні 

питання та перспективи забезпечення 

кібербезпеки в Україні». Науковий керівник – завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1, к.ю.н. 

О.В. Ковальова. 
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І місце у номінації «Соціально-

гуманітарні науки» за результатами ІІ 

туру Конкурсу наукових робіт 

здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти закладів вищої освіти, 

що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України 

посіла Суботіна Анастасія (курсантка 2 

курсу  204 навчального взводу факультету 

№ 2).  

Тема наукової роботи: «Судові 

процеси над нацистськими 

злочинцями в Україні в перші повоєнні роки». Науковий керівник – д.і.н., 

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Д.М.Титаренко.  

 

І місце у номінації «Науки оборонної та 

безпекової сфери держави» за 

результатами ІІ туру Конкурсу 

наукових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

закладів вищої освіти, що належать до 

сфери управління Міністерства 

внутрішніх справ України посіла 

Коваленко Марина (студент 1-го курсу 

115 навчальної групи факультету № 3).  

Тема наукової роботи: 

«Міжнародно-правові засади протидії 

кіберзлочинності». Науковий керівник – доцент кафедри державно-правових 

дисциплін та публічного управління факультету № 3, к.ю.н. Ю.С. Хоббі. 

 

ІІ місце у номінації «Кримінальне 

право та кримінологія» за результатами ІІ 

туру Конкурсу наукових робіт здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти закладів вищої освіти, що належать 

до сфери управління Міністерства 

внутрішніх справ України посів Волобуєв 

Микита (курсант 2 курсу 202 навчального 

взводу факультету № 1).  

Тема наукової роботи: «Провокація 

кримінального правопорушення у 

кримінальному праві України». Науковий керівник – доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, к.ю.н., доцент 

А.О. Данилевський. 
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ІІ місце у номінації «Цивільно‒

правові науки» за результатами ІІ туру 

Конкурсу наукових робіт здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти закладів вищої освіти, що 

належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України 

посіла Ковальова Яна (студентка 3-го 

курсу, 412 навчальної групи факультету 

№ 3).  

Тема наукової роботи: «Медитація 

як правовий інструмент вирішення цивільних спорів». Науковий керівник – 

завідувач кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення 

факультету № 3 дисциплін факультету № 3, професор  Н.В. Іванюта. 

 

 

 Конкурс МОН України 

ІІІ місце у номінації «Кримінальне 

право та кримінологія» за результатами ІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей 

знать та спеціальностей посів Волобуєв 

Микита (курсант 2 курсу 202 навчального 

взводу факультету № 1).  

Тема наукової роботи: «Гендерна 

нерівність у Кримінальному кодексі 

України». Науковий керівник – доцент 

кафедри кримінально-правових дисциплін 

та судових експертиз факультету № 1, к.ю.н., доцент А.О. Данилевський. 

 

ІІІ місце у номінації «Теорія та історія 

держави і права» за результатами ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знать та 

спеціальностей посів Андріяшевський 

Артур (студент 2 курсу 211 навчальної 

групи факультету № 2).  

Тема наукової роботи: «Державно-

правова концепція Хосе Ортегі-і-

Гасета: перші кроки дослідження». 
Науковий керівник – доцент кафедри 

загально-правових дисциплін, д.філос. н.  О.С. Туренко. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Довідково‒інформаційне видання 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПІДСУМКИ ЗА 2021 РІК 
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