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Тематика наукової школи - «Проблеми службово-бойової діяльності 

органів внутрішніх справ України». 

Склад наукової школи: д.ю.н., професор Грохольський В.Л., д.ю.н., професор 

Кузніченко С.О., к.ю.н. Конєв О.Ю., к.ю.н. Шаповалова І.О., Крікун В.В., 

Петріченко В.Г., Плетньов О.В. 

В межах наукової школи організовано: 

1. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми 

службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ України». 

2. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Становлення 

особистості професіонала: перспективи й розвиток». 

3. Науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми тактико-

спеціальної підготовки та вогневої підготовки курсантів вищих навчальних 

закладів системи МВС України». 

4. Науково-практичну конференцію «Наукове забезпечення службово-

бойової діяльності внутрішніх військ МВС України». 

5. Міжнародну науково-практичну конференцію «Протидія 

ксенофобії, екстремізму й тероризму в сучасному суспільстві». 

6. Круглий стіл «Тактико-спеціальна та психофізична підготовка 

працівників ОВС». 

7. Круглий стіл «Актуальні проблеми бойової підготовки». 

Активно діє спеціалізована вчена рада СРД 42.800.02 Одеського 

державного університету внутрішніх справ, яка має право приймати до 

розгляду та проводити захисти дисертацій із грифом «таємно» та «цілком 

таємно» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони 

правопорядку. 

На базі школи підготовлено та захищено низку дисертаційних 

досліджень: 

- на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – на тему: 

«Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи оперативно-

розшукових операцій органів внутрішніх справ», за спеціальністю 21.07.04 

– оперативно-розшукова діяльність (виконавець: Саакян М.Б., 2009 р.); 

- на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – на тему: 

«Становлення та розвиток інституту надзвичайних адміністративно-

правових режимів в Україні», за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 
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право і процес; фінансове право; інформаційне право (виконавець: 

Кузніченко С.О., 2010  р.); 

- на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – на тему: 

«Службово-бойова діяльність органів внутрішніх справ при проведенні 

антитерористичних заходів (нормативно-правові засади)», за спеціальністю 

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку 

(виконавець: Савочкін Д.С., 2009 р.); 

- на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – на тему: 

«Операції у службово-бойовій діяльності ОВС по протидії терористичним 

актам», за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил 

охорони правопорядку (виконавець: Конєв О.Ю., 2010 р.); 

- на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – на тему 

«Службово-бойова діяльність спеціальних підрозділів органів внутрішніх 

справ України в умовах надзвичайних ситуацій соціально-політичного 

характеру», за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил 

охорони правопорядку (виконавець: Сягровець В.А., 2011 р.); 

- на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – на тему 

«Службово-бойова діяльність органів внутрішніх справ в надзвичайних 

ситуаціях техногенного і природного характеру», за спеціальністю 21.07.05 

– службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (виконавець: 

Шаповалова І.О., 2011 р.). 

В рамках школи підготовлено низку видань: 

Монографії: 

1. Бокій О.М. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні: 

Монографія / О.М. Бокій.  – Одеса: РВВ ОДУВС, 2012. – 244 с. 

2. Савочкін Д. С. Органи внутрішніх справ як суб’єкти боротьби з 

тероризмом : Монографія / Д.С. Савочкін. – Одеса : ОДУВС, 2011. – 165 с. 

3. Кузніченко С.О. Адміністративно-правовий режим воєнного стану: 

моногр. / С.О. Кузніченко. – Одеса: ОДУВС, 2014. – 232с. 

4. Кузніченко С.О. Адміністративно-правові режими: зарубіжний 

досвід та Українська модель. Монографія / С.О. Кузніченко. – Сімферополь: 

Кримнавчпедвидав, 2010. – 322 с. 

Посібники: 

5. Дубко Ю.В. Управление ОВД в чрезвычайных ситуациях. 

Специальная тактика. Часть общая / Под ред. В.П. Петкова. – К.: РИО МВД, 

2001. – 280 с. 

6. Дубко Ю.В. Управління органами внутрішніх справ в особливих 

умовах: Монографія / За ред. О.М. Бандурки. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 

2004. – 776 с. 

7. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах, що ускладнюють 

оперативну обстановку : Посібник / П.Д. Баранник, Д.Г. Заброда. – Д.: 

Моноліт, 2008. – 96 с. 

8. Заброда Д.Г., Сіроштан Ю.В. Правові та організаційні основи 

діяльності Патрульної служби МВС України: навч. посібник. – 

Дніпропетровськ, ДДУВС, 2008. – 148 с. 
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9. Діяльність міліції щодо забезпечення законності, громадського 

порядку та безпеки громадян: наук.-практ. посібн. / [В.В. Конопльов, 

С.О. Кузніченко, Д.О. Поштарук та ін.]. – Сімферополь : Кримський 

юридичний інститут ОДУВС, 2009. – 260 с. 

10. Л.І. Аркуша, А.Ю. Журавльов, Р.В. Мукоіда та ін. Тактико-

спеціальна підготовка Довідник: Навчально-методичний посібник. – Одеса: 

Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 

2013. – 96 с. 

11. О.С. Геращенко, І.В. Єроцька, О.М. Цільмак, В.А. Сягровець 

Основи спеціальної підготовки: Навчальний посібник в 3 частинах. – Одеса: 

ОДУВС, 2013. – 218 с. 

12. Методика виявлення, документування, профілактики протиправної 

діяльності неформальних радикально налаштованих молодіжних 

угруповань : практ. посіб. / В.С. Березняк, С.А. Буткевич, Г.В. Ревіна, 

Д.С. Савочкін. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2010. – 253 с. 

Методичні рекомендації: 

13 Дії дільничних інспекторів міліції в екстремальних ситуаціях: 

Методичні рекомендації / Укл.: М.І. Дмитренко, Д.Г. Заброда. – 

Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001. – 20 с. 

14. Доненко В.В., Заброда Д.Г. Запобігання втрат особового складу 

працівників ОВС (метод. реком). – Д.: ДЮІ МВС України, 2002. – 80 с. 

15. Конєв О.Ю., Сягровець В.А. Вогнева підготовка: Навчально-

методичні матеріали для курсантів 1-го курсу. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. 

– 23 с. 

16. Конєв О.Ю., Білецький О.В. Вогнева підготовка: Методична 

розробка для кандидатів на службу в ОВС на посадах оперуповноважених 

карного розшуку. - Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. – 43 с. 

17. Сягровець В.А., Білецький О.В. Вогнева підготовка: Методична 

розробка виконання початкових вправ для 2, 3 курсів з пістолетів ПМ, 

Форт-12, ТТ; згідно курсу стрільб, наказу № 1444 МВС України. – Одеса: 

ОДУВС, 2008. – 20 с. 

18. Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю. Вогнева підготовка: Методичні 

розробки по використанню у навчальному процесі мультимедійного тиру. – 

Одеса: ОДУВС, 2008. – 20 с. 

19. Підготовка та проведення командно-штабних навчань в органах 

внутрішніх справ : навч.-метод. рекомендації / Укладачі : Конопльов В.В., 

Дубко Ю.В., Кузніченко С.О., Басов А.В., Шильник В.Ю., Єремєєв Д.В., 

Басова Ю.Ю., Буткевич С.А., Балдецький О.А. – Сімферополь : КЮІ 

ОДУВС, 2008. – 44 с. 

20. Статути ЗС та ОВС України: методичні розробки /  уклад. 

О.С. Геращенко, С.В. Жуковський – Одеса: ОДУВС, 2010. – 66 с. 

21. Тактико-психологічні особливості проведення розвідувального 

опитування: Науково-методичні рекомендації. / Геращенко О.С., 

Цільмак О.М. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2011. – 44 с. 
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22. Вогнева підготовка: методичні розробки / уклад. Сягровець В.А., 

Бокій О.М., Савочкін Д.С. та ін. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2011. – 28 с. 

23. Довідник з вогневої підготовки (перевидання) / уклад. Конєв О.Ю., 

Ніколаєв О.Т., Сягровець В.А. та ін.. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2011. – 82 с. 

24. Тактико-спеціальна підготовка: Методичні розробки / уклад. 

Ніколаєв О.Т., Сягровець В.А.. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2011. – 31 с. 

25. Основи гірської підготовки для працівників спеціальних 

підрозділів: Практичні рекомендації / Сягровець В.А. – Одеса: ОДУВС, 

2013. – 58 с. 

В межах наукової школи підготовлена низка наукових статей та тез  – 

близько 200. 

 

 

Довідково-біографічні дані провідного ученого наукової школи 

Кузніченка Сергія Олександровича 

Професор кафедри конституційного права Одеського державного 

університету внутрішніх справ. 

Службова адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 1. 

Контактні дані: службовий телефон 048 - 735-79-11 

  Народився 13 травня 1974 року у місті Харків.  

  З 1993 по 1998 р. навчався в Університеті внутрішніх справ, м. Харків.  

  З липня по жовтень 1998 р. працював у Харківському міському 

управлінні УМВС України в Харківській області.  

  У жовтні 1998 р. поступив до ад’юнктури Харківського університету 

внутрішніх справ, яку закінчив достроково. 

  У квітні 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: 

«Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних 

аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-

правові аспекти)».  

  У липні 2010 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Становлення 

та розвиток інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в 

Україні».  
  Має великий досвід педагогічної і практичної роботи в системі органів 

внутрішніх справ.  

  З травня 2001 р. по вересень 2002 р. працював старшим викладачем 

кафедри управління в органах внутрішніх справ Національного університету 

внутрішніх справ.  

  З вересня по грудень 2002 р. — доцент кафедри управління в органах 

внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ. 

  З грудня 2002 р. по вересень 2004 р. перебував на посаді начальника 

магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ.  

  З вересня 2004 р. по травень 2006 р. обіймав посаду начальника 

факультету управління та інформатики Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 
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  У травні 2006 р. був призначений на посаду начальника кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу Кримського 

юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх 

справ. 

  З вересня 2008 р. по квітень 2011 р. — заступник начальника Кримського 

юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ, 

начальник відділу організації наукової та редакційно-видавничої роботи.  

  З квітня по серпень 2011 р. — виконуючий обов’язки начальника цього ж 

інституту. 

  З серпня 2011 р. по квітень 2014 р. — перший проректор Одеського 

державного університету внутрішніх справ з навчально-методичної та наукової 

роботи.  

  З травня по серпень 2014 р. – проректор Одеського державного 

університету внутрішніх справ з економічних питань та господарського 

забезпечення.  

  З 15 вересня 2014 р. - призначений проректором університету-

начальником Херсонського факультету. 

  Наукова і педагогічна діяльність. Завдяки його ініціативі та 

безпосередній наполегливій роботі було створено першу в Україні 

спеціалізовану вчену раду СРД 42.800.02 за спеціальністю 21.07.05 – службово-

бойова діяльність сил охорони правопорядку з розгляду та захисту дисертацій 

на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук (з грифом «таємно» й 

«цілком таємно»).  

  Започатковано набір до ад’юнктури за цією науковою спеціальністю. 

  Кузніченко С.О. є досвідченим науковцем у галузі теорії управління, 

адміністративного права та адміністративної діяльності, конституційного 

права, службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ.  

  У 2003 р. йому присвоєно вчене звання «доцент», у 2011 р. – 

«професор». 

  Автор понад 150-ти наукових і навчально-методичних праць, з яких 10 

підручників, 7 монографій, 16 навчальних посібників, більше 100 наукових 

статей та доповідей, надрукованих в Україні, Росії, Молдові, науково-

практичних коментарів Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України, законів 

України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про міліцію» та ін. 

Керівник і відповідальний виконавець понад 10-ти науково-дослідних робіт, 

які виконувалися за замовленнями органів і підрозділів внутрішніх справ. 

Здійснює керівництво докторантами, ад’юнктами, аспірантами. Підготував 15 

кандидатів юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право, 21.07.05 – службово-

бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

  Є членом спеціалізованих вчених рад Одеського державного 

університету внутрішніх справ і Національної академії СБУ. 
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  Неодноразово заохочувався керівництвом МВС України, зокрема 

нагороджений відзнаками МВС України «Почесний знак МВС України», 

«Законність і честь», «За безпеку народу». 

  За підготовку кваліфікованих кадрів для органів внутрішніх справ 

нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. 

 


