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атаханова г.м.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 криміналь-
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байда а.а.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 асистент	 кафедри	 кримінального	
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берднік і.в.,	 здобувач	 кафедри	 кримінального	 права	 та	 кримінології	

Київського	національного	університету	ім.	Т.	Шевченка	(Україна)
березовська Н.л.,	 асистент	 кафедри	 кримінального	 права	 Національного	

університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)
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білуга с.в.,	 здобувач	 кафедри	 адміністративного	 і	 фінансового	 права	
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бітов а.і.,	здобувач	кафедри	адміністративного	права	Національного	універ-
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бобошко о.Н.,	 ст.	 викладач	 кафедри	 права	 Криворізького	 центру	 Націо-	
нального	університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

богатова о.в.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент,	 декан	 факультету	
права	та	психологіі	Державного	освітнього	 закладу	вищої	професійної	освіти	
«Володимирський	державний	університет»	(Росія)

боровенко в.Н.,	кандидат	юридичних	наук,	доцент,	професор	Університету	
економіки	та	права	«КРОК»,	(м.	Київ)	(Україна)



694	 Актуальнi проблеми держави i права

бочарова Н.в.,	 кандидат	 історичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 права	
Дніпропетровського	університету	економіки	та	права	(Україна)

бурбело р.Ю.,	 ад’юнкт	 Луганського	 державного	 університету	 внутрішніх	
справ	МВС	України	ім.	Е.О.	Дідоренка	(Україна)

вечерова є.м.,	асистент	кафедри	кримінології	та	кримінально-виконавчого	
права	Національного	університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

волинець р.а.,	 асистент	 кафедри	 кримінального	 права	 та	 кримінології	
юридичного	 факультету	 Київського	 національного	 університету	 ім.	 Т.	 Шев-	
ченка	(Україна)

гончар т.о.,	кандидат	юридичних	наук,	доцент,	доцент	кафедри	криміналь-
ного	права,	кримінального	процесу,	криміналістики	Одеського	національного	
університету	ім.	І.І.	Мечникова	(Україна)

горелова в.Ю,	аспірант	Університету	економіки	та	права	«КРОК»	(Україна)
горох о.п.,	кандидат	юридичних	наук,	доцент	кафедри	галузевих	правових	

наук	Національного	університету	«Києво-Могилянська	академія»	(Україна)
гритенко о.а., викладач	 кафедри	 кримінального	 права	 та	 кримінології	
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денисов с.Ф.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент,	 професор	 кафедри	

кримінального	права	 Інституту	права	 ім.	В.	Сташиса	Класичного	приватного	
університету	(Україна)

денькович о.і.,	 аспірант	 кафедри	 кримінального	 права	 та	 кримінології	
юридичного	факультету	Львівського	національного	університету	ім.	І.	Франка	
(Україна)

джабурія о.в.,	 здобувач	 кафедри	 адміністративного	 права	Національного	
університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

дмитрук м.м.,	аспірант	кафедри	кримінального	права	Національного	універ-
ситету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

добриніна м.л.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 криміналь-
ного	права	та	процесу	факультету	права	та	психології	Державного	освітнього	
закладу	вищої	професійної	освіти	«Володимирський	державний	університет»		
(Росія)

допілка в.о.,	аспірант	кафедри	кримінального	права	Національного	універ-
ситету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

ємельяненко в.в.,	кандидат	юридичних	наук,	асистент	кафедри	адміністра-
тивно-правових	та	кримінально-правових	дисциплін	Кримського	юридичного	
інституту	 Національної	 юридичної	 академії	 України	 ім.	 Ярослава	 Мудрого		
(Україна)

Завальнюк в.в.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 професор,	 ректор,	 перший	
віце-президент	 Національного	 університету	 «Одеська	 юридична	 академія»	
(Україна)

Завгородній в.є.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 Представник	 Генеральної	
прокуратури	 України	 в	 Національному	 університеті	 «Одеська	 юридична	
академія»	(Україна)
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Загурський о.б.,	кандидат	юридичних	наук,	доцент	кафедри	кримінального	
права	 Юридичного	 інституту	 Прикарпатського	 національного	 університету		
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Зазимко о.і.,	 здобувач	 кафедри	 кримінального	 права	 та	 кримінології	
Національної	академії	прокуратури	України	(Україна)

 Зайцева о.о., доктор	юридичних	наук,	доцент,	професор	кафедри	криміналь-
ного	процесу	Волгоградської	академії	МВС	Росії	(Росія)	

Званчук а.в.,	аспірант	кафедри	теорії	держави	і	права	Національного	універ-
ситету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

ігнатов о.м., кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 кримінального	
права	та	кримінології	Кримського	юридичного	інституту	Одеського	державного	
університету	внутрішніх	справ	(Україна)

ільїна о.в., кандидат	юридичних	 наук,	 викладач	 кафедри	 кримінального	
права	та	кримінології	Київського	національного	університету	ім.	Т.	Шевченка	
(Україна)

ільмалієв ж.б.,	кандидат	юридичних	наук,	старший	науковий	співробітник	
Інституту	держави	та	права	КазНУ	ім.	аль-Фарабі	(Казахстан)

іскендеров Ф.ш., ст.	викладач	кафедри	кримінального	права	Національного	
університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

калмиков д.о.,	 виконуючий	 обов’язки	 начальника	 юридичного	 відділу	
Асоціації	Арбітраж	(Україна)

качала і.і.,	викладач	кафедри	кримінального	і	цивільного	права	та	процесу	
Кременчуцького	державного	університету	ім.	М.	Остроградського	(Україна)

кашкаров о.о.,	кандидат	юридичних	наук,	начальник	кафедри	криміналь-
ного	права	та	кримінології	Кримського	юридичного	інституту	Одеського	держав-
ного	університету	внутрішніх	справ	(Україна)

ківалов с.в.,	доктор	юридичних	наук,	професор,	президент	Національного	
університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

кісіль Н.м.,	аспірант	кафедри	кримінального	права	та	кримінології	Київського	
національного	університету	ім.	Т.	Шевченка	(Україна)

козицький р.в.,	аспірант	кафедри	міжнародного	права	Українського	держав-
ного	Університету	фінансів	та	міжнародної	торгівлі	(Україна)

козич і.в.,	 ст.	 викладач	 кафедри	 кримінального	 права	 Юридичного	
інституту	 Прикарпатського	 національного	 університету	 ім.	 В.	 Стефаника		
(Україна)

колесникова т.в.,	 здобувач	 кафедри	 кримінального	 права	 Національного	
університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

коновалова а.Ю., молодший	 науковий	 співробітник	 Інституту	 вивчення	
проблем	злочинності	Академії	правових	наук	України	(Україна)

конопельський в.я.,	кандидат	політичних	наук,	доцент,	начальник	кафедри	
кримінального	 права	 та	 кримінології	 Одеського	 державного	 університету	
внутрішніх	справ	(Україна)

короткий т.р.,	 кандидат	юридичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 міжнародного	
права	та	міжнародних	відносин	Національного	університету	«Одеська	юридична	
академія»	(Україна)
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коханюк т.с., ад’юнкт	 Львівського	 державного	 університету	 внутрішніх	
справ	(Україна)

кравець л.к.,	аспірант	кафедри	кримінального	права	Національного	універ-
ситету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

крапчатова і.Н.,	кандидат	юридичних	наук,	доцент	кафедри	кримінального	
права	та	процесу	Російського	державного	гуманітарного	університету	державної	
служби	(СКАГС)	(Росія)

крюченко м.с.,	ад’юнкт	Саратовського	юридичного	інституту	(Росія)
кузембаєв о.с.,	 асистент	 кафедри	 кримінального	 права	 Національного	

університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)	
кундеус в.г.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 кримінального	

права	та	кримінології	учбово-наукового	інституту	права,	економіки	та	соціології	
Харківського	національного	університету	внутрішніх	справ	(Україна)

кучерков і.а.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 старший	 викладач	 кафедри	
кримінального	 права	 та	 процесу	 Російського	 університету	 дружби	 народів	
(Росія)

ласточкіна к.а.,	 викладач	 кафедри	 історії	 та	 теорії	 права	 Міжнародного	
інституту	трудових	та	соціальних	відносин,	м.	Мінськ	(Білорусь)

магомедова д.а.,	 викладач	 кафедри	 теорії	 держави	 та	 права	 Північно-
кавказького	філіалу	Російської	правової	академії	(Росія)

макаренко а.с.,	 аспірант	 кафедри	 кримінального	 права	 Національного	
університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

макаруха З.м.,	кандидат	юридичних	наук,	докторант	Інституту	міжнародних	
відносин	Київського	національного	університету	ім.	Т.	Шевченка	(Україна)

марчук а.і.,	 аспірант	 кафедри	 кримінології	 та	 кримінально-виконавчого	
права	Національного	університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

матвійчук Ю.м.,	доктор	філософії	в	галузі	права	(Україна)
медицький і.б.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент,	 завідувач	 кафедри	

кримінального	права	та	кримінології	Прикарпатського	юридичного	інституту	
Львівського	державного	університету	внутрішніх	справ	(Україна)

мельничук т.в., кандидат	юридичних	наук,	 асистент	кафедри	криміноло-
гії	 та	 кримінально-виконавчого	 права	 Національного	 університету	 «Одеська	
юридична	академія»	(Україна)

мешков д.м., кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 цивільного	
права	 та	 процессу	 Державного	 освітнього	 закладу	 вищої	 професійної	 освіти	
«Володимирський	державний	університет»	(Росія)

мирошниченко Н.м.,	асистент	кафедри	кримінального	права	Національного	
університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

митрофанов і.і.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 зав.	 кафедри	 криміналь-
ного	та	цивільного	права	 і	процесу	Кременчуцького	державного	університету		
ім.	М.	Остроградського	(Україна)

михайленко д.г.,	кандидат	юридичних	наук,	асистент	кафедри	кримінального	
права	Національного	університету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

міловідов р.м.,	 здобувач	Інституту	держави	та	права	 ім.	В.М.	Корецького	
(Україна)
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Наден о.в.,	 кандидат	 юридичних	 наук,	 доцент	 кафедри	 правознавства	
Східноукраїнського	національного	університету	ім.	В.	Даля	(Україна)

Нарожна о.в.,	здобувач	кафедри	кримінального	права,	кримінального	процесу	
та	 криміналістики	 Одеського	 національного	 університету	 ім.	 І.І.	 Мечникова	
(Україна)

орловська Н.а.,	кандидат	юридичних	наук,	доцент	кафедри	кримінології	та	
кримінально-виконавчого	права	Національного	університету	«Одеська	юридична	
академія»	(Україна)

оцяця а.с.,	асистент	кафедри	кримінального	права	Національного	універси-
тету	«Одеська	юридична	академія»	(Україна)

павчук і.с.,	здобувач,	асистент	кафедри	кримінального	права	та	криміналіс-
тики	(Україна)

пальченкова в.м.,	кандидат	юридичних	наук,	доцент,	зав.	кафедри	теорії	та	
історії	держави	та	права	Інституту	права	ім.	В.	Сташиса	(Україна)

парамонова о.с.,	ст.	викладач	кафедри	публічного	права	Інституту	економіки	
та	права	(Україна)

петечел о.Ю.,	 кандидат	юридичних	наук,	 доцент	кафедри	кримінального	
права	 Юридичного	 інституту	 Прикарпатського	 національного	 університету		
ім.	В.	Стефаника	(Україна)
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