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1 Барбарош 

Лариса 

Миколаївна 

Прокуратура як суб’єкт 

запобігання домашній 

злочинності в Україні 

(12.00.08) 

д.ю.н.  

Пузирьов Михайло Сергійович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Диференціація та 

індивідуалізація виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк» 

 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук «Виконання покарання у 

виді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних 

країнах: порівняльно-правове дослідження» 

 

1. Колб О. Г., Кирилюк А. В., Пузирьов М. С. 

Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинам в установах виконання покарань. 

Кримінологія: підручник / О. М. Джужа, 

В. В. Василевич, В. В. Чернєй, С. С. Чернявський 

та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

В. В. Чернєя; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. С. 546–

573. 

2. Пузирьов М. С., Богатирьов І. Г. Загальні засади 

пенітенціарної кримінології. Вісник Кримінологічної 

асоціації України. 2012. № 2. С. 170–178. 

1. Барбарош Л.М. Актуальні питання 

запобігання домашній злочинності: досвід 

зарубіжних країн. Юридичний бюлетень. 

2020. № 14. С. 171–178. 

2. Барбарош Л.М. Роль прокуратури у 

запобіганні вчиненню кривдником 

кримінального правопорушення у домашній 

сфері. Вісник Академії адвокатури України. 

2020. Вип. 2. С. 143–147. 

3. Барбарош Л.М. Методологічні засади 

дослідження домашньої злочинності в 

Україні. Danish Scientific Journal. København, 

Denmark. 2021. № 45. Vol. 3. С. 36–41. 

4. Барбарош Л. М. Обґрунтування 

актуальності розроблення кримінологічної 

моделі запобігання запобігання домашній 

злочинності органами прокуратури в 

Україні. Актуальні питання теорії та 

практики в галузі права, освіти, соціальних 

та поведінкових наук – 2020: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–

24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. 

ред.: О. М. Тогочинський. Академія 

Державної пенітенціарної служби. Чернігів: 

Академія ДПтС, 2020. С. 13–16. 

5. Барбарош Л. М. Теоретико-методологічні 

підходи до розуміння поняття «домашня 

злочинність». Щорічні читання наукової 

школи «Інтелект»: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (Чернігів, 25 травня 2020 р.) / за 

заг. ред. І. Г. Богатирьова; Університет 

державної фіскальної служби України, 2020. 

С. 115–117. 

20.12.2019 

2 Висоцький  

Павло  

Геннадійович 

Самовільне залишення 

військової частини або 

місця 

к.ю.н. 

Остапчук Людмила Григорівна 

за спеціальністю 12.00.08 

1. Висоцький П. Г. Соціально-психологічні 

аспекти становлення антисоціальної 

особистості / Висоцький П. Г. // Актуальні 

20.12.2019 
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служби: 

кримінологічна 

характеристика та 

запобігання 

(12.00.08) 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Кримінологічні засади 

запобігання ухиленню від відбування покарання, 

пов’язаного з позбавленням волі» 

 

1. Остапчук Л. Г. Виконання покарання у виді 

арешту щодо військовослужбовців у світлі вимог 

Європейських пенітенціарних правил / 

Л.Г. Остапчук // Науково-практичний журнал 

Академії Державної пенітенціарної служби 

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: «Право». 2017. 

№1. С.188-196. 

питання теорії та практики в галузі права, 

освіти,соціальних та поведінкових наук – 

2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 

(м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у двох 

томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. 

Академія Державної пенітенціарної служби. 

Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 208-210. 

2. Висоцький П. Г. Динаміка самовільного 

залишення військової частини або місця 

служби в період 2013-2019 років / П. Г. 

Висоцький // Правові новели. – № 12/2020. 

С. 86-91. 

3. Висоцький П. Г. Характеристика 

основних показників динаміки самовільного 

залишення військової частини або місця 

служби / П. Г. Висоцький // «Актуальні 

питання сучасного державотворення: 

проблеми та перспективи» (присвячена 

пам’яті видатного правника і філософа 

Богдана Олександровича Кістяківського): 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Умань, Україна, 18 грудня 

2020 р.). Умань: ГО «Центр правової 

думки». 2020. С. 46-49. 

 

3 Коваленко 

Вадим 

Валентинович 

Адміністративно-

правове 

забезпечення реалізації 

принципів доброго 

врядування 

(good governance) як 

засобу 

запобігання корупції у 

діяльності публічної 

влади 

(12.00.07) 

д.ю.н. 

Зливко Станіслав Володимирови 

за спеціальністю 12.00.07 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Правові та 

організаційні засади діяльності Державної 

кримінально-виконавчої служби України в сучасних 

умовах» 

 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук «Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності керівників органів і установ 

виконання покарань в Україні» 

 

1. Коваленко В.В. «Дотримання суб’єктом 

владних повноважень принципів 

«Належного врядування» як один із 

чинників зменшення завантаженості судів» 

//Актуальні питання теорії та практики в 

галузі права, освіти, соціальних та 

поведінкових наук –2020: матеріали міжнар. 

наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 квіт. 

2020 р.): у двох томах. Т. 2/ гол. ред.: О. М. 

Тогочинський. Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів:Академія 

ДПтС, 2020. С. 91-93. 

2. Коваленко В.В. «Дотримання принципів 

«Доброго врядування» як засіб забезпечення 

20.12.2019 
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1. Зливко С. В. Сутність і характеристика 

управлінської ролі керівника в сучасних умовах 

функціонування пенітенціарної системи України. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2016. 

Вип. 24. С. 54–53.  

2 Зливко С. В. Обґрунтування основних принципів 

управління у сфері виконання покарань та 

особливості їх реалізації в діяльності керівника. 

Прикарпатський юридичний вісник. Івано-

Франківськ, 2016. Вип. 6 (15). С. 92–96. 

3 Зливко С. В. Класифікація та зміст принципів 

діяльності керівника у сфері виконання покарань. 

Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С. 178–

181. 

4. Гречанюк Р. В., Зливко С. В. Особливості 

адміністративно-правого статусу керівника 

Національного антикорупційного бюро України. 

Юридичний бюлетень. 2019. №9. С. 139–146 

5. Калита Ю. С., Зливко С. В. Щодо розмежування 

повноважень між органами місцевого 

самоврядування та місцевими державними 

адміністраціями. Актуальні проблеми розвитку 

територіальних громад. Збірник. Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2019 С. 186 – 191. 

якості надання публічних послуг» 

//Гумнітарна наука ХХІ століття: сучасні 

виклики в галузі права, освіти соціальних та 

поведінкових наук – 2020: матеріали заочної 

міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 06 

листопада 2020 року): гол. ред.: О. М. 

Тогочинський. Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів:Академія 

ДПтС, 2020. С. 248-251. 

4 Коросташівець 

Ірина 

 Миколаївна 

Адміністративно-

правові 

засади дисциплінарної 

відповідальності 

персоналу 

Державної 

кримінально- 

виконавчої служби та 

пробації 

Міністерства юстиції 

України 

(12.00.07) 

д.ю.н. 

Зливко Станіслав Володимирович 

за спеціальністю 12.00.07 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Правові та 

організаційні засади діяльності Державної 

кримінально-виконавчої служби України в сучасних 

умовах» 

 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук «Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності керівників органів і установ 

виконання покарань в Україні» 

1.Коросташівець І.М. «Поняття та значення 

дисципліни в державній кримінально-

виконавчій службі» // Актуальні питання 

теорії та практики в галузіправа, освіти, 

соціальних та поведінкових наук – 2020: 

матеріали міжнар. наук.- практ. конф.(м. 

Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у двох томах. 

Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. 

АкадеміяДержавної пенітенціарної служби. 

Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 108-111. 

2. Коросташівец І.М. Види дисциплінарних 

стягнень, які застосовуються до персоналу 

Дердавної кримінально-виконавчої служби 

20.12.2019 
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1. Зливко С. В. Врахування питань безпеки в системі 

управлінських ризиків у діяльності керівника в 

системі виконання покарань. Актуальні проблеми 

правознавства. Тернопіль, 2017. Вип. 4 (12).С. 74–79. 

2. Зливко С. В. Керівник пенітенціарного закладу: 

питання правового закріплення вимог професійної 

компетентності. Актуальні проблеми правознавства. 

Тернопіль, 2018. Вип. 1 (13). С. 86–90. 

3.Зливко С. В., Пузирний В. Ф. Принципи контролю 

в адміністративній діяльності органів та установ 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Підприємництво, господарство і право. Київ. 2017. 

№ 8. С. 117–120 

4. Зливко С. В. Характеристика міжнародно-

правових стандартів та їх значення в професійній 

діяльності керівника системи виконання покарань. 

Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 224–

226. 

5. Зливко С. В. Сучасні аспекти адміністративно-

правового статусу персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України. Актуальні 

проблеми модернізації законодавства та освіти в 

умовах євроінтеграційного поступу України: 

матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 

жов. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 

112–114.  

6. Зливко С. В. Пенітенціарна реформа в Україні: 

стан та проблеми реалізації. Право, держава та 

громадське суспільство в умовах системних реформ: 

реалії та перспективи: збірник матеріалів ІІ 

регіональної наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 лис. 

2016 р.) Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 149–153. 

7. Зливко С. В. Щодо поняття адміністративно-

правових відносин у сфері виконання покарань. 

Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах 

децентралізації: збірник матеріалів ІХ міжнародної 

наук.-практ. конф. (Чернігів, 26 квіт. 2017 р.). 

Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 128–132. 

України». Гуманітарна наука 

ХХІ століття: сучасні виклики в галузі 

права, освіти, соціальних та поведінкових 

наук: матеріали міжнародній науково-

практичній конференції (м. Чернігів, 06 

листопада 2020 р.) Чернігів: Академія ДПтС, 

2020. С.88-92. 
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5 Кубрак 

Тетяна 

Олександрівна 

Адміністративно-

правовий 

статус персоналу 

Державної 

кримінально-

виконавчої служби 

України 

(12.00.07) 

к.ю.н. 

Сикал Максим Миколайович 

за спеціальністю 12.00.07 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Контроль за діяльністю 

Державної кримінально-виконавчої служби України: 

правові та організаційні засади» 

 

 

1. Сикал М. М.  Проблеми кримінально-

виконавчого права : навч. посіб. / за заг. ред. 

О.Г. Кельмана, О.М. Литвака. 2-ге вид., допов. Київ:  

Національна академія прокуратури України, 2015. С. 

132–152. 

2. Сикал М.М., Ткаченко О.Г. Кадрове 

забезпечення Державіної пенітенціарної служби 

України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 

2015. № 4. С.13–19. 

3. Сикал М.М. Щодо суб’єктів громадського 

контролю за діяльністю Державної кримінально-

виконавчої служби України. Модернізація системи 

вищої освіти в контексті Закону України «Про вищу 

освіту»: матеріали всеукраїнської наук.-практ. 

конференції, (Чернігів, 5 черв. 2015 р.). Чернігів: 

Чернігівський юридичний коледж Державної 

пенітенціарної служби України, 2015. С. 271–272. 

4. Сикал М. М., Ткаченко О. Г. Питання 

розмежування понять контроль і нагляд за 

діяльністю Державної кримінально-виконавчої 

служби України. Юридичний науковий електронний 

журнал. Запоріжжя, 2016. № 3. С. 108–110. 

5. Самофалов О. Л., Сикал М. М., Ткаченко О. Г. 

Адміністративне право у питаннях та відповідях: 

посіб. / за  ред.  В.Ф. Пузирного. Чернігів:  Академії 

Державної пенітенціарної служби, 2016. 95 с. 

6. Сикал М.М. Питання прокурорського нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних справах. Актуальні проблеми 

правознавства. Тернопіль, 2018. Вип. 1 (13). С. 111–

1. Кубрак Т. О. «Окремі підходи до 

визначення поняття «Адміністративно-
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України» 

 

 

оперативно-розшукової характеристики // 

Проблеми правової реформи та розбудови 

громадянського суспільства в Україні: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 16–17 жовтня 2020 р.). Х.: 

Асоціація аспірантів юристів, 2020. С. 81–85. 

3. Степанов В. О. Взаємодія як елемент 

рпотидії розкраданню нафто- і газопродуктів 

// Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 6–7 листопада 2020 р.). 

Дніпро: ГО «Правовий світ», 2020. С.197-

201 

4. Степанов В. О. Стан наукової 

розробленості проблем протидії 

розкраданню нафто- і газопродуктів з 

магістральних нафтопродуктопроводів. 

Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Сер.: 

Юриспруденція. 2020. № 44. С 149–152. 

15 Томков  

Олексій 

Миколайович 

Оперативно-розшукова 

протидія незаконному 

обігу 

зброї, що вчиняється 

організованою 

злочинністю 

 (12.00.09) 

д.ю.н. Івашко Сергій Володимирович 

за спеціальністю 12.00.09 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Протидія підрозділам 

карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці». 

 

1. Івашко С.В., Томков О.М. Класифікація та вимоги 

до інформації, яка отримана під час здійснення 

протидії кримінальним правопорушенням у сфері 

незаконного обігу зброї, що вчиняється 

організованою злочинністю. Івашко С.В., Томков 

О.М. // Актуальні питання та проблеми правового 

регулювання суспільних відносин – 2021: матеріали 

міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 5-6 березня 

2021 р.). Громадська організація «Правовий світ». 

Дніпро: Правовий світ, 2021.  

 

1. Томков О.М. «Ґенеза кримінальної 

відповідальності за незаконний обіг зброї» 

Томков О.М. // Електронне наукове фахове 

видання «Юридичний науковий 

електронний журнал» № 6, 2020, Запоріжжя, 

С. 247-250 

2. Томков О.М .«Ознаки організованної 

злочинної діяльності» Томков О.М.// 

Актуальні проблеми юридичної науки-2020: 

матеріали міжнар. наук.- практ. конф. ї 

«Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» 

(м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 р.) С. 

488-490 

3. Томков О.М .«Конспірація як захід щодо 

підготовки до вчинення незаконного обігу 

зброї, що вчиняється організованною 

злочинністю» Томков О.М.// «Сучасні 

проблеми правового економічного та 

соціального розвитку держави» -2020: 
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матеріали ІХ міжнар. наук.- практ. конф. ї 

(м. Харків, 23 листопада 2020 р.) 
4. Томков О.М .«Відповідальність за 

незаконний обіг зброї у період зародження 

української державності до створення 

СРСР» Томков О.М.// Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики в ХХI 

столітті-2020: матеріали міжнар. наук.- 

практ. конф. ї  (м. Рівне, 16-17 жовтня 2020 

р.)  
5. Томков О.М. Сліди, які виникають під час 

незаконного обігу зброї, що вчиняються 

організованою злочинністю.  Томков О.М. // 

Новітні тенденції сучасної юридичної науки 

– 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. 

конф. (м. Дніпро, 4-5 грудня 2020 р.). 

Громадська організація «Правовий світ». 

Дніпро: Правовий світ, 2020.  
16 Хомічук 

Руслан 

Миколайович 

Організаційні та 

правові 

основи дослідження 

інформації, 

отриманої при 

застосуванні 

технічних засобів під 

час 

проведення негласних 

слідчих 

(розшукових) дій 

оперативними 

підрозділами 

Національної 

поліції України 

(12.00.09) 

к.ю.н. Малишенко Євгеній Леонідович 

за спеціальністю 12.00.09 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Правові та 

організаційні заходи подолання протидії 

оперативно-розшуковій діяльності підрозділів 

Державної служби боротьби з економічною 

злочинністю Міністерства внутрішніх справ 

України» 

 

1. Малишенко Є.Л., Хомічук Р.М. Проблемні 

питання проведення оперативно – розшукової 

діяльності під час розкриття злочинів по «гарячим 

слідам» // Актуальні питання теорії та практики в 

галузі права, освіти, соціальних та поведінкових 

наук – 2021»: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 

(м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.): у двох томах. Т. 2 / 

гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 

2021.  

1.Хомічук Р. М. «Особливості залучення 

слідчими, прокурорами оперативно-

технічних підрозділів національно поліції 

України під час розслідування кримінальних 

правопорушень» // Актуальні питання теорії 

та практики в галузі права, освіти, 

соціальних та поведінкових наук – 2020: 

матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. 

Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у двох томах. 

Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. 

Академія Державної пенітенціарної служби. 
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2. Малишенко Є.Л. Хомічук Р.М. Проблемні 

питання проведення оперативно – 
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злочинів по «гарячим слідам». 
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Юлія 

Олегівна 

наслідки 

порушення умов 

іспитового 

строку особою, 

звільненою від 

відбування покарання з 

випробуванням 

(12.00.08) 

Карелін Владислав Володимирович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Правове регулювання 

застосування заходів заохочення та заходів стягнень 

у процесі відбування покарання у виді позбавлення 

волі» 

 

за спеціальністю 12.00.07 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук «Адміністративно-правові 

режими у сфері організації виконання покарань» 

 

1. Карелин В. В. Обеспечение законности при 

решении вопросов применение к осужденным мер 
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2. Карелін В. В. Роль заохочень і стягнень у процесі 

виконання покарання у виді позбавлення волі. 
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3. Карелін В. В. Сутність заохочень і стягнень в 

процесі виконання покарання у виді позбавлення 

волі. Актуальні проблеми вдосконалення чинного 

законодавства України. 2013.  Вип. 33.  С. 278-290. 

4. Карелін В. В. Сучасний стан наукової розробки 

та практики застосування заходів заохочення і 

стягнення в процесі виконання покарання у вигляді 

позбавлення волі. Проблеми правознавства та 

правоохоронної діяльності. 2013. № 2. С. 116-124. 

5. Карелін В. В. Забезпечення дотримання 

принципу раціонального застосування примусових 

заходів і стимулювання право слухняної поведінки 

при застосуванні до засуджених заходів стягнення і 

заохочення. Форум права. 2013. № 2. С. 216-222. 

URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2013_2_33.pdf.  

6. Карелін В. В. Заохочення і накладення стягнень 

звільнення від відбування покарання з 

випробуванням» // Актуальні питання теорії 

та практики в галузі права, освіти, 

соціальних та поведінкових наук – 2020: 

матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. 

Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у двох томах. 

Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. 

Академія Державної пенітенціарної служби. 

Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 281-283. 
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у процесі виконання покарання у виді позбавлення 

волі. Вісник прокуратури. 2014. № 3. С. 69-83. 

7. Карелін В. В. Адміністративний нагляд за 

особами, звільненими від відбування покарань як 
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2018 рік набору 

1 Борисочева 

Наталія 

 Миколаївна 

Адміністративно-

правовий 

статус Державної 

авіаційної 

служби України 

(12.00.07) 

к.ю.н. 

Сикал Максим Миколайович 

за спеціальністю 12.00.07 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Контроль за діяльністю 

Державної кримінально-виконавчої служби України: 

правові та організаційні засади» 

 

1.Сикал М. М. Актуальні проблеми публічного та 

приватного права: монографія / за заг. ред. С. 

О. Ніщимної. Чернігів: Академія Державної 

пенітенціарної служби, 2019. С. 58–98. 

 

 

1.Борисочева Н.М. Проблеми питання 

визначення поняття адміністративно – 

правового статусу / Кримінально – 

виконавча система України та її роль у 

розбудові правової і соціальної держави: 

матеріали IV заочної науково – практичної 

конференції. – Чернігів, 25 квітня 2019 року. 

с. 10-11. 
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2 Висоцька  

Наталія 

В’ячеславівна  

Призначення 

обмежувальних 

заходів за 

кримінальним 

законодавством 

України (12.00.08) 

к.ю.н. 

 Звенигородський Олександр Михайлович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Контроль та нагляд 

кримінально-виконавчої інспекції за особами, 

звільненими від відбування з випробуванням» 

 

1. Звенигородський О. М., Остапчук Л. Г. Соціальні та 

кримінально-правові аспекти реалізації в Україні 

положень Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу з цими явищами // Scientific achievements 

of countries of Europe in the field of legal science : 

Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija 

Publishing”, 2018. 119-136 p. 

2. Звенигородський О. М. Кримінально-правові 

1.Висоцька Н.В. Обмежувальні заходи: нові 

підходи у протидії домашньому насильству. 

ІV заочна науково-практична конференція 

“Кримінально-виконавча система України та 

її роль в розбудові правової і соціальної 

держави” Чернігів,  2019. 159 с. С. 12-14. 

Zbirnik-konferencii-KVS_25-kvitnja-2019-1. 

2.Висоцька Н.В. Перспективи застосування 

обмежувального заходу-заборона 

перебувати в місці спільного проживання з 

особою, яка постраждала від домашнього 

насильства  V заочній науково-практичній 

конференції “Кримінально-виконавча 

система України та її роль в розбудові 

правової і соціальної держави” Чернігів, 

2019. 242 с.  С. 13-17. Tezi-konferencii-KVS-

Ukraini25_10_2019. 
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аспекти реалізації в Україні положень Конвенції Ради 

Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами 

// Кримінально-виконавча система України та її роль в 

розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ 

заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27 листоп. 2018 р.). 

Міністерство юстиції України, Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 122-128. 

3 Гута 

 Віталія 

 Ігорівна 

Кваліфікація 

злочинів у сфері 

публічних закупівель 

(12.00.08) 

к.ю.н. Звенигородський Олександр Михайлович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Контроль та нагляд 

кримінально-виконавчої інспекції за особами, 

звільненими від відбування з випробуванням» 

 

1. Звенигородський О. М., Петрусенко О. М. 

Законодавче врегулювання конфіскації на 

міжнародному та національному рівнях // 

Кримінально-виконавча система України та її роль в 

розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ 

заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 20 

квіт. 2018 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; 

Міністерство юстиції України, Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С.120-125. 

1. Гута В.І. Суспільна небезпечність 

злочинів у сфері публічних закупівель. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука», серія: «Юридичні науки» № 4 

2020 р. 

2. Huta V. Problematic issues of determining 

damages caused to the state by crimes in the 

area of public procurement // Recht der 

Osteuropäischen Staaten: scientific journal of 

legal sciences founded by University of 

Göttingen (Germany). № 1/2020 Р. 34-37. 

3.Гута В.І. Особливості кримінальної 

відповідальності за злочини під час 

здійснення публічних закупівель у 

кримінально-виконавчій сфері / 

Кримінально-виконавча система України та 

її роль у розбудові правової і соціальної 

держави: матеріали IV заоч. наук.-практ. 

конф. (м. Чернігів, 25 квіт. 2019 р.) / гол. 

Ред.: О.М. Тогочинський; Академія 

Державної пенітенціарної служби. Чернігів: 

Академія ДПтС, 2019. 159 с. С. 18 – 21. 

4.Гута В.І. Кваліфікація протиправних дій 

членів тендерного комітету державного 

підприємства під час здійснення публічних 

закупівель / Технології, інструменти та 

стратегії реалізації наукових досліджень: 

матеріали міжн. наук. конф. (м. Херсон,  20 

бер. 2020 р.) / Міжнародний центр наукових 

досліджень. Херсон: МЦНД, 2020. 178 с. С. 

134 – 136. 
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5.Гута В.І. Тендерні змови: вітчизняний та 
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перспективи розвитку економіки, обліку, 

фінансів та права: матеріали міжн. наук.-

практ. конф. (м. Полтава, 26 бер. 2020 р.): у 

6 ч.  / Центр фінансово-економічних 

наукових досліджень. Полтава: ЦФЕНД, 

2020. Ч. 2. 63 с. С. 32 – 34. 

6.Гута В.І. Публічні закупівлі і 

прок’юремент: теоретико-категоріальний 
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із важливих чинників виховного впливу / Д. 

Е. Левчановський // Міжнародно науково-
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Список відповідності наукових інтересів аспірантів та наукових керівників 

наукової школи «Інтелект»» (. Чернігів, 25 

травня 2020 р.)/ Університет державної 

фіскальної служби України. С. 64-68. 

10 Любич  

Станіслав 

 Вікторович 

Правове регулювання 

державної служби в 

Україні 

та державах 

Європейського 

Союзу 

 (12.00.01) 

д.ю.н. доц.  

Кучук Андрій Миколайович 

за спеціальністю 12.00.07 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Теоретико-правові засади 

правоохоронної діяльності в Україні» 

 

1. Кучук А.М., Григоренко І.А. Правоохоронна 

діяльність України та Німеччини (порівняльно-

правове дослідження): монографія. Дніпропетровськ: 

ДДУВС, Освіта України, 2016. 174 с. 

2. Кучук А.М. Основи теорії правового поліцентризму: 

монографія. Дніпро: ДДУВС, Ліра ЛТД, 2017. 312 с. 

3. Kuchuk A.,Serdiuk L., Zavhorodnia Yu. Modern law 

education in the context of natural understanding of  law. 

Asia Life Sciences Issue 2,December 2019, Pages 359-

370. (Зарубіжне фахове видання, включене до науково-

метричної  бази Scopus). 

4. Kuchuk A., Orlova O. Jurisprudence  in Ukraine: the 

Need of Paradigm Change. Innovations in Science: the 

Challenges of our Time. Chicago, Illinois, USA, 2019. 

5. Кучук А.М. Радянська законність v. людська 

гідність (на матеріалах окремих рішень Європейського 

суду з прав людини). Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. 2018. Спецвипуск № 3 (94). С. 86-

90. 

6. Кучук А.М.  Імплементація західних правничих 

концептів: людські права. Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету 
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«попередження», «профілактика», «запобігання», 

1. Максименко М. І. Ознаки колючо-

ріжучих предметів, що незаконно 

використовують засуджені в установах 

виконання покарань Права і свободи 

людини та їх забезпечення в умовах 

несвободи: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Чернігів, 01листоп. 2018р.) / 

Академія Державної пенітенціарної служби. 

Чернігів.С.312-315. 

2. Максименко М. І. Проблемні питання 

застосування норм кримінального 

процесуального кодексу при призначені 

експертизи та залучення судового експерта 

стороною захисту. Реалії та перспективи 

розбудови правової держави в Україні. 

Збірник –Чернігів: Чернігівський інститут 

ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 

18.12.2018 
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«припинення» в пенітенціарній кримінології. 

Удосконалення правових та соціально-економічних 

механізмів децентралізації регіонів України: збірник 

матеріалів XІІ міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Чернігів, 15 квітня 2020 р.). Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2020. С. 155–162. 

3. Боднар І.В., Єсипенко О.Г., Ткаченко О.Г. та ін. 

Правові основи оперативно-розшукової діяльності: 

підручник / За заг. ред. Тогочинського О.М. Чернігів: 

Академія ДПтС, 2020. 332 с. 

 

 

192-201с. 

3. Максименко М. І., Боднар І. В. 

Використання лексем «попередження», 

«профілактика», «запобігання», 

«припинення», в пенітенціарній 

кримінології. Удосконалення правових та 

соціально-економічних механізмів 

децентралізації регіонів України: збірник 

матеріалів ХІІ міжнародної науково-

практичної конференції (м. Чернігів, 15 

квітня 2020 р.). Чернігів: Чернігівський 

інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2020. с. 155-162. 

4. Максименко М.І., Гарига-Грихно М.М. 

Принципи криміналістичної методики. 

Розвиток правоохоронної системи України в 

сучасних умовах: збірник матеріалів. 2020. 

С. 70-75 

12 Мельничук 

 Тетяна 

 Ігорівна 

Кримінальні 

процесуальні 

особливості 

функціонування 

правової моделі суду 

присяжних в Україні 

(12.00.09) 

д.ю.н. 

Тагієв Садиг Рзаєвич 

за спеціальністю 12.00.06 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Обов'язки фізичних осіб в 

галузі охорони довкілля» 

за спеціальністю 12.00.09 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Теоретичні засади 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 

кримінальному процесі України» 

 

1. Деркач Н.М. Оперативно-розшукова протидія 

незаконному обігу вогнепальної зброї: монографія / 

Деркач Н.М., Стещак М.В., Тагієв С.Р., Шендрик В.В. 

– Харків : Харків. нац.ун-т внутр. справ, 2019. 

2. Черниш М.О. Оперативно-розшукова протидія 

незаконним заволодінням транспортними засобами : 

монографія / Черниш М.О., Стещак М.В., Тагієв С.Р., 

Шендрик В.В., Бакумов О.С. – Харків : Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, 2019. – 233 с. 

1. Мельничук Т.І. Використання сучасних 

інформаційних технологій у кримінальному 

провадженні / Науково-практична 

конференція «Кримінально-виконавча 

система України та її роль у розбудові 

правової і соціальної держави». Україна, 

Чернігів: 25.04.2019. 159 с. С.89-91. 

2. Мельничук Т.І. Деякі проблеми участі 

запасного присяжного у кримінальному 

процесі України / Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні проблеми 

правової системи та державотворення в 

Україні». Україна, Запоріжжя: 22.02.2019р. – 

23.02.2019. 116 с. С.110-111. 

3. Мельничук Т.І. Деякі питання 

актуальності запровадження алгоритму 

штучного інтелекту в систему правосуддя / 

VII Міжнародна науково-практична 

конференція, Канада-Сербія-Азербайджан-

Польща-Україна: 30.03.2020-31.03.2020. 139 

с. с. 101-103. 
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3. Подлєгаєв К. М. Реалізація процесу практик 

Європейського суду з прав людини та правові позиції 

Верховного суду у кримінальних провадженнях. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. Науковий 

керівник – Тагієв С.Р. ПрАТ «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом»». Київ. 2020. 

13 Немцева  

Аліна 

 Олександрівна 

Правове регулювання 

праці 

науково-

педагогічних 

працівників у 

закладах вищої 

освіти 

 (12.00.05) 

д.ю.н. проф. 

Шумна Лариса Петрівна 

за спеціальністю 12.00.05 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Правові основи 

реабілітації інвалідів в Україні» 

 

за спеціальністю 12.00.05 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук «Соціальна підтримка як 

організаційно-правова форма соціального 

забезпечення» 

 

1. Організаційно-правові засади забезпечення 

діяльності освітянина вищої школи: довідник / за заг. 

ред. Шумної Л. П. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 156 

с 

2. Шумна Л. П., Малахова А.О., Богдан Ю. М. 

Окремі аспекти правового регулювання підвищення 

кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти // Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Право: 2019. № 3 (8): 43-54 

3.Шумна Л.П. Соціальний захист науково-

педагогічних працівників: стан і перспективи 

вдосконалення в умовах реформування вищої освіти в 

Україні / Л.П. Шумна // Актуальні проблеми 

модернізації законодавства та освіти в умовах 

євроінтеграційного поступу України : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 

р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., 

Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерство юстиції України, 

1. Немцева А. О. «Фінансово-правове 

забезпечення ефективності педагогічної 

діяльності в системі вищої освіти України». 

Збірка наукових праць «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та перспективи» 

Том 1, № 32 (2020) 

2. Немцева А.О. «Окремі аспекти 

правового регулювання підвищення 

кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників закладів вищої 

освіти». Національне наукове видання 

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: 

Право» 2019.№ 3 (8): 2019 
3. Шумна Л.П., Малахова А.О., Богдан Ю.М. 

Окремі аспекти правового регулювання 

підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти/ Науковий вісник Сіверщини. 

Серія: Право: 2019. № 3 (8): 43-54 

4.Малахова А. О. Особливості заміщення 

посад науково-педагогічних працівників у 

закладах вищої освіти, Тези доповідей та 

наукових повідомлень учасників IX 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, яка присвячена 50 річчю 

створення кафедри трудового права 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого - м. Харків, 11 

жовтня 2019 р., с.440-443. 

5. Малахова А. О. Правове регулювання 
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Академія Державної пенітенціарної служби. – 

Чернігів, 2016. – C.342 -345. 

методів стимулювання використання 

альтернативної енергетики, Матеріали ІV 

заочної науково-практичної конференції 

«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА 

СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У 

РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ 

ДЕРЖАВИ» - м. Чернігів, 25 квітня 2019 

року, с.75-78.  

6. Немцева А. О. «Атестація науково-

педагогічних працівників як мотиваційна 

складова підвищення якості надання 

освітніх послуг» / Немцева А. О. // 

Актуальні питання теорії та практики в 

галузі права, освіти, соціальних та 

поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. 

наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 квіт. 

2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. 

Тогочинський. Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів: Академія 

ДПтС, 2020. С. 31-34. 

 

14 Потапенко 

 Альона 

 Сергіївна 

Кваліфікація 

злочинів, 

підслідних органам, 

що 

здійснюють контроль 

за 

додержанням 

податкового 

законодавства 

(12.00.08) 

к.ю.н. 

 Царюк Сергій Васильович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Кримінально-виконавча 

характеристика засуджених, які відбувають покарання 

у виправних колоніях максимального рівня безпеки» 

1. Потапенко А.С., Царюк С.В. Теоретичне пізнання 

кваліфікації злочинів, підслідних органам, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства. Науково-практичний журнал 

«Прикарпатський юридичний вісник». 2020р. № 1(30). 

С. 199-204. Іndex Copernicus. 

1.Потапенко А.С., Царюк С.В. Теоретичне 

пізнання кваліфікації злочинів, підслідних 

органам, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства. 

Науково-практичний журнал 

«Прикарпатський юридичний вісник». 

2020р. № 1(30). С. 199-204. Іndex Copernicus. 

2.Потапенко А.С. Кваліфікація злочину: 

поняття, ознаки та ефективність визначення. 

Матеріали ІV заочної науково-практичної 

конференції «Кримінально-виконавча 

система України та її роль у розбудові 

правової і соціальної держави». Чернігів, 

25.04.2019. С.104-106. 

3.Потапенко А.С. Кримінологічна 

характеристика злочинців, які вчиняють 

злочини підслідні органам, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового 
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законодавства. Збірник наукових праць ІІ 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Реалії та перспективи 

розбудови правової держави в Україні та 

світі». Суми, 17.05.2019, Том 2, С.178-179 

4.Потапенко А.С. «Роль слідчих органів, що 

здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства у формуванні 

бюджету України» / Потапенко А. С. // 

Щорічні читання наукової школи 

«Інтелект»: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Чернігів, 25 травня 

2020 р.) / за заг. ред. І. Г. Богатирьова; 

Університет державної фіскальної служби 

України, 2020. С. 177-179. 

15 Пузиревський 

 Максим 

 Вячеславович 

Питання загальної 

частини 

кримінального права 

у працях 

М.П. Чубинського 

(12.00.08) 

д.ю.н. проф. 

Денисов Сергій Федорович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Кримінальна 

відповідальність за злочини проти громадської 

моралі» 

 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук «Злочинність кримінально активної 

частини молоді та її запобігання в Україні» 

 

1. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Внесок 

професора М.П. Чубинського у розвиток вітчизняної 

кримінально-правової та кримінологічної теорії. 

Юридична наука. 2018. № 3 (81). С. 92–104. 

2. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Ідеї професора 

М.П. Чубинського про історичний (генетичний) метод 

і наступність у кримінально-правових дослідженнях 

кінця XIX – початку XX ст. Вісник Пенітенціарної 

асоціації України. 2020. № 3 (13). С. 78–89. 

3. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Методологічні 

основи вітчизняної кримінально-правової науки: 

становлення порівняльного (компаративного) методу в 

1. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Внесок 

професора М.П. Чубинського у розвиток 

вітчизняної кримінально-правової та 

кримінологічної теорії. Юридична наука. 

2018. № 3 (81). С. 92–104. 

2. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Ідеї 

професора М.П. Чубинського про 

історичний (генетичний) метод і наступність 

у кримінально-правових дослідженнях кінця 

XIX – початку XX ст. Вісник Пенітенціарної 

асоціації України. 2020. № 3 (13). С. 78–89. 

3. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. 

Методологічні основи вітчизняної 

кримінально-правової науки: становлення 

порівняльного (компаративного) методу в 

середині XIX – на початку XX століття. 

Правовий часопис Донбасу. 2021. № 1 (74). 

(подано до друку). 

4. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Про 

запобігання кримінальним загрозам у працях 

М.П. Чубинського. Від громадянського 

суспільства – до правової держави. Захист 

прав людини: національний та міжнародно-

правовий виміри: збірник тез доповідей XІV 
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середині XIX – на початку XX століття. Правовий 

часопис Донбасу. 2021. № 1 (74). (подано до друку). 

4. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Про запобігання 

кримінальним загрозам у працях М.П. Чубинського. 

Від громадянського суспільства – до правової 

держави. Захист прав людини: національний та 

міжнародно-правовий виміри: збірник тез доповідей 

XІV Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Харків, 20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2018. С. 7–9. 

5. Денисов С.Ф., Пузиревський М.В. Сучасні тенденції 

розвитку вітчизняного кримінального права в умовах 

глобалізаційних змін. Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності: тези ІII 
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8. Зливко С. В. Особливості застосування 

адміністративних процедур відбору та призначення 

керівників пенітенціарної системи. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція. Одеса, 2017. Вип. 30. Т. 1. С.104–107. 

9. Зливко С. В. Аналіз кадрової технології 

конкурсного відбору на керівні посади пенітенціарної 

системи: проблеми та шляхи удосконалення. 

Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 

2017. Вип. 6 (21). Т. 2. С. 42–46. 

10. Зливко С. В. Деякі проблемні питання щодо 

реалізації пенітенціарної функції Міністерством 

юстиції України. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2018. № 2 (7). 

С. 25–30. 

11. Зливко С. В. Роль нормативних актів Міністерства 

«пенітенціарна система» : Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2020. 

Випуск 1, том 2, с. 261 – 266. DOI: 

https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.1-

2.49. 

5.Легенький А.М. «До питання ефективності 

адміністративно-управлінського 

забезпечення пенітенціарної системи 

України» / Легенький А.М. // Актуальні 

питання теорії та практики в галузі права, 

освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 

(м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у двох 

томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. 

Академія Державної пенітенціарної служби. 

Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 167-170. 

6.Легенький А.М. Проблеми 

адміністративно-правового регулювання 

процедур кадрового забезпечення 

пенітенціарної системи України. Актуальні 

проблеми досудового розслідування та 

судового розгляду злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості дітей, 

шляхи їх вирішення. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (Київ, 19 червня 2020 року). 

Київ 2020, с. 382 – 384. 
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4 Махлай 

 Олег 

 Анатолійович 

Теоретичні та 

прикладні 

засади реалізації 

пенітенціарної 

пробації 

(зміна теми) 

(12.00.08) 

к.ю.н. ст.н.сп. 

 Яковець Ірина Станіславівна 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Первинна класифікація 

засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в 

установи виконання покарань» 

 

1. Яковець І. С. Сучасна кримінально-виконавча 

політика України монографія / І. С. Яковець, К. А. 

Автухов, М. Ю. Кутєпов. – Х. : Право, 2016. – 172 с. 

2. Автухов К.А., Човган В.О, Яковець І.С. Оцінка 

ризиків і сучасна кримінальна юстиція. – К., 2019. – 

180с. 

3. Виправлення засуджених через застосування 

кримінальних покарань: реалії та перспективи 

[Электронный ресурс] / І. С. Яковець, К. А. Автухов, 

О. В. Таволжанський. - Електрон. аналог // Правовий 

вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : 

монографія / К. А. Автухов [та ін.] ; ред.: O. B. 

Козаченко, Є. Л. Стрельцов ; рец.: A. Ф. 

Крижанівський, С. Я. Лихова. - Миколаїв : Іліон, 2016. 

- С. 126-162. 

4. Яковец І., Дрозд Р., Демченко М.Г., Мендель 

Ю.В.Пенітенціарна пробація: повернення в 

суспільство 

//http://www.lightofhope.com.ua/documents/33/download? 

Науково-практичний коментар до Закону України 

"Про пробацію" [Текст] / [Автухов К. А. та ін. ; ред.: 

О. Л. Копиленко, Є. Ю. Бараш] ; Ін-т кримін.-викон. 

служби [та ін.]. - Київ : Кандиба Т. П. [вид.], 2019. - 

114 с. 

5. Яковець І. С. Про зміст деяких принципів 

кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів 

та установ виконання покарань України / І. С. Яковець, 

1. Махлай О.А. Доцільність застосування 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі, 

як складової економічної безпеки та 

стійкого розвитку суспільства. Правові, 

соціальні та екологічні аспекти захисту 

довкілля : матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Чернігів, 

19 квіт. 2018 р.) / редкол. : Ніщимна С.О., 

Аніщенко В.О., Пузирьов М.С. та ін. ; 

Міністерство юстиції України, Академія 

Державної пенітенціарної служби. – 

Чернігів, 2018. – С. 55-59.   

2. Махлай О.А. Фінансово-правові підстави 

здійснення пробації в Україні. Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в 

Україні та світі: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції для 

студентів та молодих учених 18 травня 2018 

р. Частина 1.. – Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А.С.  Макаренка, 2018. С. 204 – 206. 
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6. Теоретичні та прикладні проблеми соціальної 

адаптації осіб,звільнених з місць обмеження або 

позбавлення волі : монографія / В. І. Борисов, А. Х. 

Степанюк, В. С. Батиргареєва [та ін.] ; за заг. ред. В. І. 

Борисова, А. Х. Степанюка. — К. : Ред. журн. «Право 

України» ; Х. : Право, 2013. — 152 с. 

5 Мельниченко 

 Ігор 

 Петрович 

Імплементація 

міжнародно- 

правових стандартів 

у сфері 

виконання та 

відбування 

покарання 

засудженими до 

покарання у виді 

довічного 

позбавлення волі у 

кримінально-

виконавче 

законодавство 

України (12.00.08) 

д.ю.н. 

 Пузирьов Михайло Сергійович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Диференціація та 

індивідуалізація виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк» 

 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук «Виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк у зарубіжних 

країнах: порівняльно-правове дослідження» 

 

1. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк в 

Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД 

«Дакор», 2018. 514 с. 

2. Богатирьов М. С., Пузирьов М. С. Міжнародно-

правові аспекти захисту прав засуджених до 

позбавлення волі. Кримінально-виконавче право: 

підручник / Б. М. Головкін, А. Х. Степанюк, 

О. В. Лисодєд та ін.; за заг ред. Б. М. Головкіна, 

А. Х. Степанюка. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: 

Право, 2019. С. 49–52. 

3. Пузирьов М.С., Мельниченко І.П. Відповідність 

кримінально-виконавчого законодавства України у 

сфері довічного позбавлення волі зі стандартами 

Комітету Ради Європи з питань запобігання 

катуванням. Актуальні проблеми вітчизняної 

1.Пузирьов М.С., Мельниченко І.П. 

Відповідність кримінально-виконавчого 

законодавства України у сфері довічного 

позбавлення волі зі стандартами Комітету 

Ради Європи з питань запобігання 

катуванням. Науковий збірник: Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. С. 83-

86. 

2. Мельниченко І.П. До питання 

відбування покарання у виді довічного 

позбавлення волі за законодавством 

зарубіжних країн. Академія Державної 

пенітенціарної служби України. 

Матеріали IV заочної науково-

практичної конференції (м. Чернігів, 25 

квітня 2019 року).С. 86-88. 

3. Мельниченко І.П. Особливості 

виробничої діяльності в установах 

виконання покарань. Правові, соціальні 

та екологічні аспекти захисту довкілля: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Чернігів, 19 

квітня 2018 р.). / [редкол. : Ніщимна 

С.О., Аніщенко В.А., Пузирьов М.С.]; 

Міністерство юстиції України, Академія 

Державної пенітенціарної служби. 

Чернігів, 2018. С.59-61. 
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II науково-практичної конференції 

курсантів, студентів, слухачів та 

молодих дослідників Академії ДПтС 

«Кримінально-виконавча система 

України та її роль в розбудові правової і 

соціальної держави». Чернігів, 2018. 

С.237-239. 

5. Мельниченко І.П. Реалії та 

перспективи розбудови правової 

держави в Україні та світі. Кримінально-

правова характеристика покарання у 

виді довічного позбавлення волі: 

Збірник наукових праць Міжнародної 

науково-практичної конференції для 

студентів та молодих учених – Чернігів 

18 травня 2018 року. Частина 2. С. 58-59 

6. Мельниченко І.П. Теоретичні аспекти 

застосування довічного позбавлення 

волі в зарубіжних країнах. Академія 

Державної пенітенціарної служби 

України. Кримінально-виконавча 

система та її роль у розбудові правової і 

соціальної держави. Матеріальної V 

заочної науково-практичної конференції 

(м. Чернігів, 25 жовтня 2019 року). С. 

130-132. 

7. Мельниченко І.П., Іваньков І.В. 

Окремі питання становлення покарання 

у виді довічного позбавлення волі на 

території зарубіжних країн. Актуальні. 
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Національна академія Державної 

прикордонної служби України. 

Актуальні проблеми кримінального 

права, процесу та оперативно-

розшукової діяльності. Тези ІІІ 

Всеукраїнської наково-практичної 

конференції (1 березня 2019 року). С. 

191-194. 
 

6 Рень 

 Юлія 

 Василівна 

Приховування 

злочинів в 

Україні: 

кримінологічна 

характеристика та 

запобігання 

 (12.00.08) 

д.ю.н. проф. 

Денисов Сергій Федорович 

за спеціальністю 12.00.08 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Кримінальна 

відповідальність за злочини проти громадської 

моралі» 

 

тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук «Злочинність кримінально активної 

частини молоді та її запобігання в Україні» 

 

1. Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. 

Бусол,О.М.Костенко та ін.; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, 

С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., перероб. та 

допов.  Харків : Право, 2018. 416 с. 

2. Денисов С.Ф. Особа злочинця у кримінологічній 

теорії України. Вісник Кримінологічної асоціації 

України. 2020. № 1 (22). С. 152–159. 

3. Денисов С.Ф. Функционирование системы 

субъектов предупреждения преступности. 

Юридическая наука, законодательство и 

правоприменительная практика: закономерности и 

тенденции развития: сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2. Гродно: 

ГрГУ, 2020. С. 10–15. 

4. Денисов С.Ф. Понятійний апарат сучасної 

кримінологічної науки. Держава і злочинність. Нові 

виклики в епоху постмодерну: зб. тез доп. наук.-практ. 

конф., присвяч. пам’яті віце-президента 

1.Рень Ю.В. Генезис розвитку кримінальної 

відповідальності за приховування злочинів в 

Україні. Науковий вісник ужгородського 

національного університету. 2018. № 50. С. 

86-90. 

2.Рень Ю.В. Кримінологічна характеристика 

осіб, які вчиняють приховування злочинів. 

Научно-практический журнал 

"Jurnaluljuridicnaţional: teorie şipractică".2020. 

№ 1 (41). С. 127-131. 

3. Рень Ю.В. Кримінально-правові заходи 

запобігання приховуванню злочинів: 

закордонний досвід. Вчені записки 

Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. Серія «юридичні 

науки». 2018. ТОМ 29 (68). №4. С. 160-163. 

4. Рень Ю.В. Особливості кримінологічної 

характеристики латентної (прихованої) 

злочинності. Науковий журнал 

«Південноукраїнський правничий часопис». 

Одеса. 2018. №3. С. 44-47. 

5. Рень Ю.В. «Кримінологічна 

характеристика осіб, які вчинюють 

приховування злочинів». Науково-

практичний журнал «Національний 

юридичний журнал: теорія і практика». 

2020, №1 (41). 

6. Рень Ю.В. Екологічні злочини та наслідки 

щодо їх приховування. Правові, соціальні та 

14.12.2017 
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екологічні аспекти захисту довкілля: 

матеріали іі всеукраїнської науково-

практичної конференції (чернігів, 19 квітня 

2018 р.). / [редкол. : Ніщимна С.О., 

Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.]; 

міністерство юстиції україни, академія 

державної пенітенціарної служби. Чернігів, 

2018. С.81-84. 

7. Рень Ю.В. Історико-правові аспекти 

протидії приховування злочинів в Україні. 

Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні і світі : матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції для студентів та молодих 

учених 18 травня 2018 р. Частина 1.. – Суми: 

Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

2018. С.49-52. 

8. Рень Ю.В. Розуміння приховування 

злочинів у контексті іноземної практики. 

Матеріали ii науково-практичної 

конференції курсантів, студентів, слухачів 

та молодих дослідників академії дптс 

«кримінально-виконавча система України та 
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