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ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
 
Григорій СЕРЕДА
Визначення  процесуального  статусу  прокурора  та  його  повноважень  на 
досудовому слідстві
 
АКТУАЛЬНО
 
Валентин ДОЛЕЖАН (доктор юридичних наук, професор кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Одеської національної юридичної академії, 
почесний працівник прокуратури)
Роздуми над проектом нової редакції Закону України  «Про прокуратуру»
 
Віталій КУЦ (проректор з наукової роботи – директор НДІ НАПУ, кандидат 
юридичних наук, професор), Юрій КИРИЧЕНКО (ад’юнкт Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, магістр права)
Об’єкт незаконного використання електричної та теплової енергії
 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
 
Валентина  НІНДИПОВА  (завідуючий  кафедрою  нагляду  за  додержанням 
законів  щодо  прав  і  свобод  людини  Національної  академії  прокуратури 
України, державний радник юстиції 3 класу, почесний працівник прокуратури 
України)
Конституційні  засади  прокурорського  нагляду  і  судового  контролю  на 
досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, 
перспективи
 
Тетяна  ШАПОВАЛ  (старший  викладач  кафедри  організації  роботи  та 
управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України)
Правовий статус особи: деякі питання теорії
 
  
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ
 
Володимир  ТИХИЙ  (академік  АПрН  України,  доктор  юридичних  наук, 
професор)
Сучасні  проблеми застосування і  вдосконалення  кримінально-правових норм 
про відповідальність за злочини проти громадської безпеки



 
Андрій  БОЙКО  (кандидат  юридичних  наук,  доцент,  декан  юридичного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка) 
Недоліки  правового  регулювання  як  один  із  чинників  сучасної  економічної 
злочинності в Україні
 
Петро  ХРЯПІНСЬКИЙ  (кандидат  юридичних  наук,  доцент,  професор 
Запорізького національного університету)
Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм
 
Євген НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ (професор кафедри теорії і практики прокурорської 
діяльності  і  кримінального  процесу  Національної  академії  прокуратури 
України)
Механізми протидії корупції: стан та проблеми вдосконалення
 
Андрій  ОРЛЕАН  (кандидат  юридичних  наук,  доцент,  начальник  відділу 
проблем  функціональної  діяльності  прокуратури  –  головний  науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури 
України) 
Кримінологічна  характеристика  незаконних  заволодінь  активами  юридичних 
осіб в Україні
 
Ірина  МЕЗЕНЦЕВА  (кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри  нагляду  за 
додержанням  законів  органами,  які  проводять  оперативно-розшукову 
діяльність,  дізнання та досудове слідство Національної академії  прокуратури 
України,  радник  юстиції),  Олексій  КЛИМЕНКО  (заступник  Бердянського 
міжрайонного прокурора,  юрист 1 класу)
Проблеми застосування статті 209 Кримінального кодексу України
 
Ольга  ЧЕПЕЛЮК  (старший  науковий  співробітник  Науково-дослідного 
інституту Національної академії прокуратури України)
Соціальне та кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування
 
  
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
 
 Олександр  ПРАСОВ  (кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри 
представництва  інтересів  громадян  і  держави  у  суді  Національної  академії 
прокуратури України, юрист 1 класу)
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури або їх посадових 
осіб  у  порядку  адміністративного  судочинства:  теоретичні  та  практичні 
питання
 
СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО
 



Олег ТАТАРОВ (кандидат юридичних наук, начальник центру післядипломної 
освіти Київського національного університету внутрішніх справ)
Удосконалення  процесуальної  діяльності  з  перегляду  судових  рішень  за 
нововиявленими обставинами
 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
 
Віктор  ЧЕРНАДЧУК  (кандидат  юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри 
цивільно-правових  дисциплін  та  банківського  права  юридичного  факультету 
Державного  вищого  навчального  закладу  «Українська  академія  банківської 
справи НБУ») 
Правовідносини бюджетної відповідальності

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Катерина  РЯБЕЦЬ  (кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри  цивільно-
правових дисциплін, заступник декана юридичного факультету Міжгалузевого 
інституту управління)
Деякі проблеми правового регулювання водокористування
 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Тетяна  КАГАНОВСЬКА  (кандидат  юридичних  наук,  доцент  Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна)
Система управління якістю кадрового забезпечення  державного управління в 
Україні
 
  
ПРОКУРОРСЬКА ТА СЛІДЧА ПРАКТИКА
 
Юрій  ДЬОМІН  (доктор  юридичних  наук,  заступник  начальника  Головного 
управління  нагляду  за  додержання  законів  при  провадженні  оперативно-
розшукової  діяльності,  дізнання  та  досудового  слідства,  державний  радник 
юстиції 3 класу)                                                  
Захист  органами  прокуратури  економічних  інтересів  України  на  митному 
кордоні 
 
Сергій СОФІЄВ (прокурор Київського району міста Донецька, старший радник 
юстиції)           
Наслідки запровадження нового порядку  оскарження до суду постанови про 
порушення кримінальної справи
 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ
 



Валерій  ГЛУШКОВ  (доктор  юридичних  наук,  професор,  заслужений  юрист 
України)
Аналіз політичних та державно-правових ідей слов’янофільства
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
 
Александр  СОКОЛОВ  (кандидат  юридических  наук,  доцент,  заведующий 
кафедрой  правосудия  и  прокурорского  надзора  ГОУ  ВПО  «Саратовская 
государственная академия права»)
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации – феномен или 
шаг  к  дальнейшей  реформе  предварительного  следствия   в  России 
(публікується російською мовою)
 
Ілля  ШУТАК  (доктор  юридичних  наук,  професор  кафедри  теорії  та  історії 
держави  і  права  Прикарпатського  юридичного  інституту  Львівського 
державного університету внутрішніх справ)
Застереження  міжнародних  нормативних  актів  (загальнотеоретичні  й 
типологічні аспекти) (закінчення)
 
ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Ірина  ВИНОКУРОВА  (старший  викладач  кафедри  конституційного, 
адміністративного  та  фінансового  права  Національної  академії  прокуратури 
України)
Застосування адміністративними судами України практики Європейського суду 
з прав людини щодо визначення поняття «розумний строк розгляду справи»
 
 
Олександр СМУРИГІН (старший слідчий прокуратури Чернігівського району, 
юрист 3 класу)
Оцінка доказів на досудових стадіях
 
Вікторія  ДАВИДЕНКО  (викладач  Харківського  національного  університету 
внутрішніх справ)
Кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства
 
ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ 
 
Хроніка міжнародних зв’язків
 
Шановні автори!


