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Тема наукової школи – «Протидія організованій злочинній діяльності: 

управлінські, правові, оперативно-розшукові, економічні, психологічні 

аспекти». Наукова школа працює з 2002 року. Дана тема була закріплена за 

Одеським юридичним інститутом ХНУВС наказом МВС України від 2003 

року № 755. Засновником наукової школи був доктор юридичних наук, 

професор Долженков Олександр Федорович. 

На теперішній час наукову школу очолює доктор юридичних наук, 

професор Саакян Микола Балабекович. 

Склад наукової школи: д.ю.н., професор Водько М.П., д.ю.н., 

професор Саакян М.Б., д.ю.н., професор Тарасенко В.Є., к.ю.н., доцент 

Албул С.В., к.ю.н., доцент Мукоіда Р.В., к.ю.н., с.н.с. Тарасенко Р.В., к.ю.н., 

доцент Шелехов А.О., к.ю.н., доцент Андрусенко С.В., к.ю.н. Поляков Є.В., 

к.ю.н. Любчик В.Б., к.ю.н. Ноздрін Д.О. 

На базі наукової школи постійно проводяться міжкафедральні 

засідання та методологічні семінари. Так, у межах наукової школи були 

проведені Міжнародна науково-практична конференція «Сторіччя розшуку: 

історія, сучасність та перспективи» (жовтень, 2008 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми взаємодії 

оперативних та слідчих підрозділів у протидії організованій злочинній 

діяльності» (квітень, 2008 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми створення та використання легендованих 

підприємств в оперативно-розшуковій діяльності» (грудень, 2010 р.), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

протидії організованій злочинній діяльності» (вересень, 2014 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Оперативно-розшукова 

діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс 

щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ 

України» (квітень, 2015 р.) 

З 2003 року в університеті функціонувала спеціалізована вчена рада 

СРК 41.722.01, яка мала право прийняття до розгляду та проведення 

захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями наукової 

школи: 

- 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право;  

- 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність. 
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У 2012 р. відкрито докторантуру за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (наказ МОН України від 29.03.2012 № 377). 

В рамках наукової школи підготовлена значна кількість дисертаційних 

досліджень, серед яких:  

1. Саакян М.Б. Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи 

оперативно-розшукових операцій органів внутрішніх справ: дис. докт. 

юрид. наук за спеціальністю 21.07.04 (таємно). – Одеса: ОДУВС, 2009. 

Наук. консультант: д.ю.н., професор Долженков О.Ф. 

2. Юхно О.О. Концептуальні засади оперативно-розшукового 

запобігання злочинам органами внутрішніх справ у сучасних умовах 

розвитку України: дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). 

– Одеса: ОДУВС, 2012. Наук. консультант: д.ю.н., професор Водько М.П. 

3. Воронов І.О. Загальнотеоретичні, організаційні і тактичні основи 

оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері високих інформаційних 

технологій органами внутрішніх справ: дис. докт. юрид. наук за 

спеціальністю 12.00.09 (таємно). – Одеса: ОДУВС, 2011. Наук. консультант: 

д.ю.н., професор Долженков О.Ф. 

4. Подобний О.О. Теоретичні, організаційно-правові і тактичні основи 

ОРД ОВС України в боротьбі з насильницькою організованою злочинністю: 

дис. докт. юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). – Одеса: ОДУВС, 

2014. Наук. консультант: д.ю.н., професор Водько М.П.  

 5. Мукоіда Р.В. Організаційно–правові засади протидії оперативно-

розшуковими засобами злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю: 

дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 21.07.04 (таємно). – Одеса: ОДУВС, 

2008. Наук. керівник: д.ю.н., професор Долженков О.Ф. 

6. Шелехов А.О. Теоретико-правові та організаційно-тактичні основи 

нейтралізації протидії організованої злочинної діяльності оперативно-

розшуковими засобами: дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 21.07.04 

(таємно). – Одеса: ОДУВС, 2008. Наук. керівник: д.ю.н., професор 

Долженков О.Ф. 

7. Цехан Д.М. Правові та організаційно-тактичні основи використання 

високих інформаційних технологій в ОРД: дис. канд. юрид. наук за 

спеціальністю 12.00.09 (таємно). – Одеса: ОДУВС, 2011. Наук. керівник: 

к.ю.н., доцент Подобний О.О. 

8. Любчик В.Б. Організація і тактика запобігання та розкриття 

корисливо-насильницьких злочинів у курортній місцевості: дис. канд. юрид. 

наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). – Одеса: ОДУВС, 2011. Наук. 

керівник: к.ю.н., доцент Албул С.В. 

9. Ноздрін Д.О. Організація і тактика протидії органів внутрішніх 

справ злочинам у сфері незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів 

(за матеріалами підрозділів карного розшуку): дис. канд. юрид. наук за 

спеціальністю 12.00.09 (таємно). – Одеса: ОДУВС, 2013. Наук. керівник: 

к.ю.н., доцент Албул С.В. 
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В межах наукової школи готуються дисертаційні дослідження на 

здобуття наукових ступенів доктора юридичних наук та кандидата 

юридичних наук, зокрема: 

1. Албул С.В. Теоретико-правові основи розвідувальної функції 

оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: дис. докт. 

юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). Наук. консультант: д.ю.н., 

професор Саакян М.Б. 

2. Щурат Т.Г. Організація і тактика проведення оперативно-

розшукових операцій із залученням негласних працівників: дис. канд. юрид. 

наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). Наук. керівник: д.ю.н., професор 

Тарасенко В.Є. 

3. Архіпова Н.С. Оперативно-розшукове запобігання кримінальним 

правопорушенням серед неповнолітніх підрозділами карного розшуку: дис. 

канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). Наук. керівник: д.ю.н., 

професор Саакян М.Б. 

4. Березовенко І.В. Правові та організаційно-тактичні засади протидії 

крадіжкам вантажів на залізничному транспорті підрозділами ОВС: дис. 

канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). Наук. керівник: к.ю.н. 

Поляков Є.В. 

5. Білоус Р.В. Моніторинг банківських рахунків у кримінальному 

провадженні: дис. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). 

Наук. керівник: к.ю.н., доцент Андрусенко С.В. 

6. Левченко Р.В. Оперативно-розшукове забезпечення проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: дис. 

канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 (таємно). Наук. керівник: к.ю.н., 

доцент Албул С.В. 

На базі наукової школи підготовлена низка видань: 

Підручники: 

1. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: 

Загальна частина: підручник / авт. кол.: С.В. Албул, К.І. Бєляков, 

А.І. Берендєєва та ін.; за ред. С.П. Черних, М.П. Водька, О.Ф. Долженкова. – 

Київ: Відділ редакційно-видавничої діяльності МВС України, 2012. – 884 с. 

2. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: 

Особлива частина: підручник / за ред. Л.М. Зими, М.П. Водька, 

О.Ф. Долженкова. – Київ: Відділ редакційно-видавничої діяльності МВС 

України, 2012. – 1035 с. 

3. Судова, правоохоронна та правозахисна системи України: 

підручник / С.В. Албул, М.О. Баймуратов, А.І. Берлач та ін., за заг. ред. 

д.ю.н., проф. С.О. Кузніченка. – Одеса: ОДУВС, 2012. – 402 с. 

Монографії: 

1. Водько М.П. Кримінально-правова регламентація протидії 

організованій злочинності: монографія / Водько М.П., Подобний О.О. − 

Одеса: ОДУВС, 2010. − 168 с. 
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2. Саакян М.Б. Операції в оперативно-розшуковій діяльності: теорія і 

практика: монографія / М.Б. Саакян. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2008. – 215 с. 

3. Тарасенко В.Є. Агентурний метод в ОРД: генезис, теорія та 

практика: монографія / В.Є. Тарасенко. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2010. – 258 с. 

4. Албул С.В. Віктимологічні аспекти корисливо-насильницьких 

злочинів відносно мігрантів в Україні: монографія. – Одеса: Видавець 

Букаєв В.В., 2009. – 141 с. 

5. Албул С.В. Протидія органів внутрішніх справ корисливо-

насильницьким злочинам у курортній місцевості: монографія / С.В. Албул, 

В.Б. Любчик. – Одеса: ОДУВС, 2013. – 140 с. 

6. Албул С.В. Протидія підрозділів карного розшуку незаконному 

обігу синтетичних наркотичних засобів: монографія / С.В. Албул, 

Д.О. Ноздрін. – Одеса: ОДУВС, 2014. – 200 с. 

7. Албул С.В. Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами 

карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення 

антитерористичної операції: монографія / С.В. Албул, О.Ю. Анциферов, 

М.В. Стащак та ін.; за заг. ред. наук. ред. С.М. Гусарова – Одеса: ОДУВС, 

2015. 

Посібники: 

1. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ 

(основний курс): навчальна програма дисципліни / Водько М.П., 

Долженков О.Ф., Некрасов В.А. та ін. – Київ: МВС України, 2010. – 64 с. 

2. Оперативна закупівля та контрольоване постачання: організація і 

тактика проведення: навчальний посібник / Албул С.В., Некрасов В.А., 

Пеньков С.В. та ін. – Київ: МВС України, 2010. – 187 с. 

3. Внутрішньокамерна розробка затриманих та заарештованих: 

організація і тактика проведення: навчальний посібник / Албул С.В., 

Любчик В.Б. – Одеса: ОДУВС, 2011. – 162 с. 

4. Психологічні особливості спілкування в оперативно-розшуковій 

діяльності: навчальний посібник / С.В. Албул, А.М. Волощук, 

О.Ф. Долженков, В.О. Криволапчук та ін.; за заг. ред. О.М. Цільмак. – 

Одеса: ОДУВС, 2013. – 256 с. 

5. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. 

Державний екзамен: навчальний посібник / С.В. Албул, В.Б. Любчик, 

Р.В. Мукоіда, О.О. Подобний, Є.В. Поляков, А.О. Шелехов; за заг. ред. 

д.ю.н., доц., Заслуженого юриста України, генерал-майора міліції 

А.М. Волощука. – Одеса: ОДУВС, 2013. – 72 с. 

6. Негласна робота оперативного апарату органів внутрішніх справ: 

навчально-методичний посібник / С.В. Албул, П.В. Дерев’янко, 

В.Б. Любчик, Р.В. Мукоіда; за заг. ред. д.ю.н., доц., Заслуженого юриста 

України, генерал-лейтенанта міліції А.М. Волощука. – Одеса: ОДУВС, 2013. 

– 208 с. 
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7. Оперативно-розшукова тактика: навчально-методичний посібник / 

С.В. Албул, Р.В. Мукоіда, В.Б. Любчик, А.О. Шелехов / за заг. ред. д.ю.н., 

проф. С.О. Кузніченка. – Одеса: ОДУВС, 2013. – 206 с. 

8. Негласні слідчі (розшукові) дії. Зразки процесуальних документів: 

навчально-практичний посібник / С.В. Албул, А.М. Волощук, Р.В. Мукоіда, 

А.О. Шелехов, С.Л. Деревянкін, М.В. Корнієнко. – Одеса: ОДУВС, 2013. – 

60 с. 

9. Організація і тактика проведення внутрішньокамерної розробки: 

навчальний посібник / за заг. редакцією В.Ф. Паскала, В.М. Пісного / 

Василинчук В.І., Албул С.В., Дерев’янко П.В. та ін. – К.: ДП «Розвиток», 

2014. – 164 с.  

10. Кримінальний процес: навчально-методичний посібник / 

С.В. Албул, С.Л. Деревянкін, О.Б. Пойзнер, О.В. Поліщук – Одеса: ОДУВС, 

2014. – 266 с. 

11. Забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення 

оперативно-технічних заходів: науково-практичний посібник / С.В. Албул, 

М.В. Корнієнко, Р.В. Мукоіда. – Одеса: ОДУВС, 2014. – 104 с. 

12. Агентурно-оперативна робота органів внутрішніх справ: 

навчальний посібник / С.В. Албул. - Одеса: ОДУВС, 2015. – 100 с. – Таємно. 

13. Експрес-аналіз ефективності використання негласних слідчих 

(розшукових) дій: аналітичний огляд: навчально-методичний посібник / 

С.В. Албул, М.П. Водько, О.Є. Користін та ін.. - Одеса: ОДУВС, 2015. – 

36 с. 

14. Кримінальний процес України: навчальний посібник / С.В. Албул, 

С.Л. Деревянкін, О.В. Поліщук. - Одеса: ОДУВС, 2015. – 476 с. 

15. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх 

справ України: науковий проект / С.В. Албул, О.Є. Користін. - Одеса: 

ОДУВС, 2015. – 20 с. 

16. Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного 

розшуку МВС України: навчальний посібник / С.В. Албул, Т.С. Демедюк, 

О.Є. Користін, В.Ф. Паскал. - Одеса: ОДУВС, 2015. – 354 с. – Таємно. 

17. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: 

навчальний посібник / С.В. Албул, Р.В. Мукоіда, А.В. Холостенко. - Одеса: 

ОДУВС, 2015. – 146 с. 

Методичні рекомендації: 

1. Психологія оперативно-розшукової діяльності: методичні 

рекомендації щодо проведення практичних занять (з елементами тренінгу) / 

Уклад. С.В. Албул, О.С. Геращенко, Т.В. Матієнко, О.О. Подобний, 

О.М. Цільмак. – Одеса: ОДУВС, 2010. – 96 c. 

2. Боротьба з організованою злочинною діяльністю, пов’язаною з 

викраденням людини: методичні рекомендації / Албул С.В., Подобний О.О. 

– Одеса: ОДУВС, 2010. – 68 с. 

3. Албул С.В. Психологія оперативно-розшукової діяльності: збірник 

комплексних методичних матеріалів. – Одеса: ОДУВС, 2012. – 102 с. 
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4. Ноздрін Д.О. Організація і тактика протидії органів внутрішніх 

справ злочинам у сфері незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів 

(за матеріалами підрозділів карного розшуку): методичні рекомендації: за 

ред. к.ю.н., доц. С.В. Албула / Д.О. Ноздрін. – Одеса: ОДУВС, 2013. – 75 с. 

5. Організація і тактика несення служби на блокпостах в умовах 

антитерористичної операції: методичні рекомендації / С.В. Албул, 

О.Т. Ніколаєв, А.О. Шелехов. — Одеса: ОДУВС, 2014 — 34 с. 

6. Агентурно-оперативна робота органів внутрішніх справ: тестові 

завдання / С.В. Албул. - Одеса: ОДУВС, 2015. – 24 с. – Таємно. 

7. Саакян М.Б. Запобігання та розкриття злочинів, що вчиняються 

особами ромської національності: методичні рекомендації / М.Б. Саакян. – 

Одеса: ОДУВС, 2016. – 48 с. - ДСК 

В межах наукової школи підготовлено значну кількість наукових 

статей, які регулярно друкуються на сторінках наукових видань, у тому 

числі й за кордоном. 

Напрямами підготовки науково-педагогічних кадрів наукової школи є: 

- управлінські аспекти протидії організованій злочинній діяльності; 

- правові аспекти протидії організованій злочинній діяльності; 

- оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ; 

- психологія оперативно-розшукової діяльності; 

- кримінальний процес. 

 На теперішній час в межах наукової школи науково-педагогічним 

складом кафедри оперативно-розшукової діяльності розробляється тема 

«Проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинній 

діяльності» (державний реєстраційний номер – 0114U004019). 

 

 

Довідково-біографічні дані провідного ученого наукової школи 

Саакяна Миколи Балабековича 

 

Народився у 1946 році в м. Одесі. В органах внутрішніх справ з 

грудня 1973 р. Має значний досвід роботи в оперативних підрозділах 

органів внутрішніх справ України. В ОДУВС працює з жовтня 1987 р. 

Перебував на посадах викладача, старшого викладача, начальника циклу 

оперативно-розшукової діяльності, старшого викладача кафедри 

оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки, доцента, а з 

травня 2004 р. до січня 2006 р. – начальника цієї ж кафедри. У 1999 р. 

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата військових 

наук. У 2009 р. захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора 

юридичних наук. У 2013 р. присвоєно вчене звання «професор» по кафедрі 

оперативно-розшукової діяльності. Є членом редакційної колегії наукового 

журналу «Південноукраїнський правничий часопис». Під його науковим 

керівництвом захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук.  


