ДОВІДКА

Про наукову школу доктора юридичних
наук, професора Меркулової Валентини
Олександрівни

Засновник - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
України Меркулова Валентина Олександрівна.
Наукова тематика школи – «Кримінальні та кримінально-виконавчі
проблеми протидії організованій злочинній діяльності».
Наукова школа заснована в 2003 р.
Головні напрями наукової роботи – кримінально-виконавче право,
кримінальне право, кримінологія.
Напрями підготовки науково-педагогічних кадрів науковою школою
(спеціальність 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право):
- кримінальне право;
- кримінологія;
- кримінально-виконавче право.
За вказаними напрямами досліджень Меркулова В.О. опублікувала
близько 300 наукових праць. Підготувала 4 кандидати юридичних наук
(Собко Г.М., Резніченко Г.С., Смоков Д.С., Гритенко О.А.).
На теперішній час є членом спецради СРД № 41.722.01 при Одеському
державному університеті внутрішніх справ, членом редакційних колегій
фахового наукового видання Одеського державного університету внутрішніх
справ «Південноукраїнський правничий часопис». Учасник понад 70-ти
міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій.
Нагороджена 10-ма відомчими нагородами, Почесною грамотою голови
МОН України (2008 р.), а також нагрудним знаком «Кращий працівник МВС
України» (2004 р.) та «Відмінник освіти України» (2012 р.).
В межах наукової школи брала учать в організації:
- Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
діяльності ОВС по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів»
(2000 р.);
- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку
педагогіки вищої школи в XXI столітті: теорія і практика» (2002 р.);
- Всеукраїнського міжвузівського науково-практичного семінару
«Проблеми застосування нового кримінального законодавства органами
внутрішніх справ в боротьбі зі злочинністю» (2002 р.);
- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Боротьба з
наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення» (2002 р.);
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- Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрями
реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави» (2004 р.);
- Наукового семінару «Особливості кримінальної відповідальності
неповнолітніх: проблеми теорії та практики» (2004 р.);
- Науково-практичної конференції «Інтеграція тендерного підходу в
сучасну науку і освіту: результати та перспективи» (2005 р.);
- Науково-практичної конференції «Запровадження кредитномодульної системи організації навчального процесу у ВНЗ системи МВС»
(2006 р.);
- Науково-практичної конференції «Соціалізація молоді в умовах
розбудови демократичної правової держави» (2007 р.);
- Регіонального науково-практичного семінару «Проблеми реалізації
кримінальної відповідальності: кримінально-правові та кримінальновиконавчі аспекти» (2007 р.);
- Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми боротьби із
злочинністю неповнолітніх» (2013 р.);
- Регіонального науково-практичного семінару «Застосування
кримінального та кримінально-процесуального законодавства України:
сучасні актуальні проблеми теорії та практики» (2013 р.);
- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Запобігання та
протидія корупції правоохоронними органами» (2014 р.);
- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
протидії організованій злочинній діяльності» (2014 р.);
- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кримінальноправові та кримінологічні заходи протидії злочинності» (2015 р.);
В рамках наукової школи підготовлена низка видань:
Монографії:
1. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності:
Монографія. - Одеса: ОЮІ НУВС, 2002. - 250 с.
2. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності:
Монографія. – 2-ге вид., доповнене. - Одеса: ОЮІ НУВС, 2003. – 280 с.
3. Меркулова В.О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та
соціально-правові аспекти: Монографія. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. – 225 с.
4. Меркулова В.О. Жінка у кримінальному правосудді: Монографія /
В.О. Меркулова, О.А. Гритенко, Г.С. Резніченко – Одеса: ОДУВС, 2014. –
270 с.
5. Меркулова В.О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок
та жінок, які мають малолітніх дітей: Монографія / В.О. Меркулова,
О.А. Гритенко, Г.С. Резніченко – Одеса: ОДУВС, 2015. – 286 с.
6. Гритенко О.А. Дисциплінарна практика в жіночих кримінальновиконавчих установах мінімального рівня безпеки із загальними умовами
тримання: теоретичні та соціально-правові аспекти: Монографія /
О.А. Гритенко за заг. ред. д.ю.н., професора Меркулової В.О. – Одеса:
ОДУВС, 2015. – 217 с.
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Посібники:
7. Меркулова В.А. Особенности отбывания наказания в виде лишения
свободы осужденными женщинами, имеющими малолетних детей,
беременными: Пособие. – Москва, 1996. - 94 с.
8. Меркулова В.А. Уголовно-исполнительное право: теоретические и
практические аспекты исполнения наказаний в отношении некоторых
категорий осужденных: Пособие. - Одесса: Астропринт; ОИУМ; ОИПП,
1998. - 240 с.
9. Меркулова В.О. Положення Конвенції проти катувань, жорстоких,
нелюдських або принижуючих гідність людини видів поводження та
покарання щодо захисту прав і свобод громадян у сфері правосуддя:
Посібник. - Одеса: Астропринт, ОИУМ; ОИПП, 1998. - 148 с.
10. Меркулова В.О. Правові та психологічні проблеми відповідальності
жінок-злочинниць: Посібник. - Київ: НАВСУ, 2001. - 108 с.
11. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в
схемах та таблицях: Посібник. - / В.О. Меркулова, О.А. Гритенко, Г.М. Собко. –
Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.
12. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: Навчальний
посібник / Гритенко О.А., Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М. / За заг. ред.
Меркулової В.О. – Одеса, 2006. – 123 с.
13. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
занять для студентів та курсантів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030401 «Правознавство» «Кримінальне право України. Загальна
частина» / Гритенко О.А., Меркулова В.О., Резніченко Г.С. – Одеса, 2015. – 170 с.
Загалом представниками наукової школи за останні п’ять років видано
близько 350-ти наукових статей та тез.
Довідково-біографічні дані провідного ученого наукової школи
Меркулової Валентини Олександрівни
Доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та
кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ,
професор, заслужений юрист України.
Службова адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 1.
Контактні дані: службовий телефон 048 - 734-51-72
Народилась 14 листопада 1953 р. в с. Комсомольське Старобешовського
району Донецької області. У 1977 р. закінчила Одеський державний університет
ім. І.І. Мечникова (кваліфікація - історик, викладач історії та суспільства).
З 1978 до 1991 року працювала у виправно-трудових установах, де
відбували покарання жінки, позбавлені волі. Пройшла шлях від начальника
загону виправно-трудової установи до заступника начальника виправної
установи з виховної роботи.
З 1991 до 1994 року навчалась в очній ад’юнктурі Всесоюзного
науково-дослідного інституту МВС СРСР (з 1992 року РФ).
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З 1994 до 1998 року працювала в Одеському інституті внутрішніх справ
на посаді доцента кафедри кримінального права та кримінології.
З 1998 до 2001 року навчалася в очній докторантурі НАВСУ (м. Київ).
У 2001 році - старший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії криміналістичних досліджень Сімферопольського факультету
Одеського інституту внутрішніх справ МВС України.
З 2001 до 2002 року - доцент кафедри загально-правових дисциплін
Одеського інституту внутрішніх справ МВС України.
З 2002 до 2006 року - начальник кафедри кримінального права та
кримінології Одеського юридичного інституту Національного університету
внутрішніх справ.
З 2006 р. - перший заступник начальника Одеського юридичного
інституту з навчальної та методичної роботи Харківського національного
університету внутрішніх справ.
З 2008 р. до 2010 р. - перший проректор з навчальної та методичної
роботи Одеського державного університету внутрішніх справ.
З 2010 р. до теперішнього часу - професор кафедри кримінального
права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ
України.
Полковник міліції у відставці.
У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук на тему: «Особенности исполнения наказания в
виде лишения свободы в отношении осужденных женщин» за спеціальністю
12.00.08.
У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук на тему: «Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності»
за спеціальністю 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право (диплом Національного університету внутрішніх справ
№ ДД № 003354).
Вчене звання «доцент» присвоєно у 2005 р. Атестаційною колегією
(атестат № 00ДЦ № 014773).
Вчене звання «професор» по кафедрі кримінального права та
кримінології присвоєно у 2007 р.
Має почесне звання «Заслужений юрист України» (1997 р.).
Напрями наукової діяльності на сучасному етапі – проблеми виконання
покарань, кримінально-виконавче право, кримінальне право, кримінологія.
В.О. Меркулова – автор близько 250-ти наукових праць, з яких 6
монографій, 13 навчальних посібників, 11 методичних посібників, понад 200
наукових статей.
Член редакційної колегії наукового журналу «Південноукраїнський
правничий часопис» Одеського державного університету внутрішніх справ.
Член спецради СРД № 41.086.01 при Національному університеті
«Одеська юридична академія» (з 2010 до 2011 р.).
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Член спецради СРД № 35.136.01 при Міжнародному гуманітарному
університеті (з 2008 до 2010 р.).
Член Наукової ради Державного департаменту України з питань
виконання покарань (з 2010 р., щоквартально).
Голова спецради К 41.884.04 при Одеському державному університеті
внутрішніх справ.

