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I. До захисту дисертації 

1.  

 

 

 

Необхідність, основні 

тенденції і проблеми 

впровадження науково-

технічних досягнень в роботу 

ОВС 

Стаття Вісник Одеського інституту 

внутрішніх справ. – 1999. –  № 2. – С. 

91– 93. – фахове видання. 

 

3  

2.  Кримінальнийтероризм як 

прояворганізованоїзлочинності 

Стаття Актуальні проблеми держави та 

права. Збірник наукових праць. – 

Вип.. 8. – Одеса: Юридична 

література, 2000. – С.183-190.– 

фахове видання. 

 

8/3 Поярков 

О.В. 

3.  Перспективна форма 

міжнародного співробітництва 

у боротьбі з організованою 

злочинністю та тероризмом 

Стаття Вісник Львівського інституту 

внутрішніх справ. – 2001. – № 3 (т) – 

С. 190–196.– фахове видання. 

 

6  

4.  Характеристика деяких 

терористичних організацій 

близького сходу 

Стаття Вісник Одеського інституту 

внутрішніх справ. – 2001. – № 3. – С. 

150–156.– фахове видання. 

 

7  

5.  Боротьба Інтерполу з 

наркобізнесом та тероризмом 

Стаття Вісник Одеського інституту 

внутрішніх справ. – 2003. – № 1. – С. 

47–52.– фахове видання. 

 

6  

6.  Взаємодія компетентних 

органів держав – учасниць 

СНД в галузі боротьби з 

міжнародним тероризмом 

Стаття Вісник Одеського інституту 

внутрішніх справ. – 2004. – № 1(т). – 

С. 40–46.– фахове видання. 

 

7  

7.  Взаємодія держав – учасниць 

СНД в протидії тероризму 

Тези Основні напрямки реформування 

ОВС в умовах розбудови 

демократичної держави: матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 

14–15 жовтня 2004 р.) / МВС України, 

ОЮІ НУВС. – Одеса: Вид-во ОЮІ 

НУВС, 2004. – С. 188–190. 

 

3  

8.  Стратегическиецели в 

концепциипланированияпроти

водействия тероризму в 

Украине 

Тези Управління адміністративно-

політичною діяльністю у сфері 

захисту прав і свобод громадян та 

забезпечення правопорядку: матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 3–

4 червня 2005 р.) / МВС України, ОЮІ 

НУВС.– Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 

2005.– С. 82–85. 

 

4  



 2 

9.  Досвід Франції з протидії і 

запобігання тероризму 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2006.- № 3 (т). – С. 102–

112.– фахове видання. 

 

10/5 Рибачук 

М.В. 

10.  Сутність та характерні ознаки 

міжнародного тероризму 

Тези Матеріали III – ї звітної конференції 

науково-педагогічного складу 

Одеського юридичного інституту 

Національного університету 

внутрішніх справ (Одеса, 28-29 квітня 

2006 р.) / МВС України, ОЮІ 

ХНУВС.– Одеса: Вид-во ОЮІ 

ХНУВС, 2006. – С.107–109. 

 

3  

11.  Щодо питання створення 

системи протидії 

фінансуванню тероризму 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. –2007. ––№ 2. – С. 32–33.– 

фахове видання. 

 

 

2  

12.  Моніторинг мережі Інтернет з 

метою протидії міжнародному 

тероризму 

Тези Актуальні проблеми взаємодії 

оперативних та слідчих підрозділів у 

протидії організованій злочинній 

діяльності: матер. Всеукр. наук.-

практ. конф. (Одеса, 18 квітня 2008 р.) 

/ МВС України, Одеський державний 

університет внутрішніх справ. – 

Одеса: ОДУВС, 2008. – С. 146–150. 

 

5  

13.  Щодо визначення злочинів 

пов’язаних з терористичною 

діяльністю 

Тези Організаційно-правові засади боротьби 

з правопорушеннями на транспорті: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 17 жовтня 2008 р.) / МВС 

України, Одеський державний 

університет внутрішніх справ. – Одеса: 

ОДУВС, 2008. – С. 92 –96. 

5  

14.  Взаємодія органів внутрішніх 

справ і Служби безпеки 

України в розкритті й 

розслідуванні злочинів, 

пов’язаних із терористичною 

діяльністю 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2008. – № 1(т). – С. 147–

149.– фахове видання. 

3  

15.  Поняття та класифікація 

злочинів, пов’язаних із 

терористичною діяльністю і 

протидія ім. 

 

 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2008. – № 4(т). – С. 214–

223.– фахове видання. 

10  

16.  Основні напрями діяльності 

правоохоронних органів 

України в рамках реалізації 

державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та 

прекурсорів //  

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2018. – № 1. – С.___.– 

фахове видання. 

 Мукоіда 

Р.В., 

Мукоіда 

О.В. 

II. Після захисту дисертації 

17.  Боротьба з тероризмом і 

забезпечення прав людини в 

рамках Ради Європи. 

Тези Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави: матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 10 

квітня 2009 р.) / МВС України, 

Одеський державний університет 

1  



 3 

внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 

2009. − C. 307. 

18.  Протидія злочинам, що 

пов’язані з терористичною 

діяльністю 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2009. – № 2(т). – С. 237–

242.– фахове видання. 

6  

19.  Взаємодія органів внутрішніх 

справ і Служби безпеки 

України в розкритті й 

розслідуванні злочинів, 

пов’язаних із терористичною 

діяльністю 

Тези Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави: матер. 

ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23 

квітня 2010 р.) / МВС України, 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ.– Одеса: ОДУВС, 

2010. – С. 238–239. 

2  

20.  Співробітництво з 

Європейським союзом у сфері 

юстиції та внутрішніх справ 

Тези Організаційно-правові засади боротьби 

з правопорушеннями на транспорті: 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 15 грудня 2010 р.) / МВС 

України, Одеський державний 

університет внутрішніх справ. – Одеса: 

ОДУВС, 2010. – С. 117–118. 

 

2  

21.  Оперативно-розшукова 

діяльність органів внутрішніх 

справ: Збірник комплексних 

методичних матеріалів для 

курсантів факультету 

підготовки фахівців підрозділів 

слідства та дізнання 

 

Компле

ксні 

метод.м

атер. 

Одеса: ОДУВС, 2010. – 126 с. 126/30 Албул 

С.В., 

Подобний 

О.О., 

Шелехов 

А.О. 

22.  Актуальні проблеми 

забезпечення прав людини в 

оперативно-розшуковій 

діяльності 

 

Консп. 

лекцій 

та 

компл. 

метод. 

матер. 

Одеса: ОДУВС, 2010. – 112 с. 112/19 Албул 

С.В., 

Любчик 

В.Б., 

Подобний 

О.О. та ін. 

23.  Контроль та нагляд за 

дотриманням прав і свобод при 

здійснені оперативно-

розшукової діяльності 

Тези Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави: матер. 

ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 

21 квітня 2011 р.) / МВС України, 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 

2011. – С. 229–230. 

2  

24.  Виявлення оперативними 

підрозділами злочинів 

пов’язаних з терористичною 

діяльністю 

Тези Організаційно-правові засади боротьби 

з правопорушеннями на транспорті: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 23–24 грудня 2011 р.) / МВС 

України, Одеський державний 

університет внутрішніх справ.– Одеса: 

ОДУВС, 2011. – С. 166–168. 

 

3  

25.  Боротьба з тероризмом і 

забезпечення прав людини в 

рамках Ради Європи 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2011. – № 1. – С. 27–29.– 

фахове видання. 

3  

26.  Організаційно-тактичні засади 

протидії злочинам, пов’язаним 

з терористичною діяльністю 

Моногр

афія 

Одеса: ОДУВС, 2011. – 220 с. 220  

27.  Проблеми протидії 

наркокорупції 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2011. – № 4. – С. 45–47.– 

фахове видання. 

3  
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28.  Оперативно-розшукова 

діяльність органів внутрішніх 

справ. Загальна частина. 

 

Збірн. 

тестови

х завд. 

Одеса: ОДУВС, 2011. – 32 с. 

 

32/8 Албул 

С.В., 

Любчик 

В.Б., 

Ноздрін 

Д.О. та ін. 

29.  Діяльність ОВС з протидії 

терористичної злочинності 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2012. – № 2 (Т). – С. 146–

151.– фахове видання. 

3  

30.  Шляхи інформаційно-

аналітичного забезпечення 

протидії економічним 

злочинам 

 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2012. – № 3. – С.78–87.– 

фахове видання. 

5  

31.  Протидія злочинності 

оперативно-розшуковими 

заходами 

Стаття Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2012. – № 4. – С. 24–26.– 

фахове видання. 

3  

32.  Сучасний український 

конституціоналізм 

Тези Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави: матер. 

IVМіжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24 

лютого 2012 р.) / МВС України, 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 

2012. – C. 54–55. 

2  

33.  Умови, які зумовлюють 

корупційні прояви та інші 

злочини серед співробітників 

органів внутрішніх справ 

Тези Актуальні проблеми запобігання та 

протидії корупції в Україні: матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 23 

березня 2012 р.) / МВС України, 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 

2012. – С.120–123. 

4  

34.  Протидія злочинності 

оперативно-розшуковими 

заходами 

Тези Організаційно-правові засади боротьби 

з правопорушеннями на транспорті: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 14 грудня 2012 р.) / МВС 

України, Одеський державний 

університет внутрішніх справ. – Одеса: 

ОДУВС, 2012. – С. 308–310. 

3  

35.  Інтерактивні методи 

стимулювання самостійної 

роботи студентів 

Тези Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави: матер. 

VМіжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 26 

квітня 2013 р.) / МВС України, 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 

2013. − C. 412−413. 

2  

36.  Передумови злочинності 

молоді та профілактичні заходи 

щодо Ії попередження 

Тези Боротьба з молодіжною злочинністю: 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 27 вересня 2013 р.) / МВС 

України, Одеський державний 

університет внутрішніх справ.– Одеса: 

ОДУВС, 2013. − C. 162−164. 

 

3  
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37.  Фізичне насильство в сімї та 

шляхи його подолання 

Тези Боротьба з насильством в сім’ї: матер. 

Круглого столу (Одеса, 09 жовтня 2013 

р.) Фонд Ганса Зайделя; Одеський 

державний університет внутрішніх 

справ.– Одеса: ОДУВС, 2013. − 

C. 100−103. 

4  

38.  Загальна характеристика СБУ 

як правоохоронного органу 

Тези Організаційно-правові засади боротьби 

з правопорушеннями на транспорті: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 29 листопада 2013 р.) / МВС 

України, Одеський державний 

університет внутрішніх справ.– Одеса: 

ОДУВС, 2013. − C. 175−176. 

2  

39.  Оперативно-розшукова 

діяльність ОВС: Навчально-

методичні матеріали до 

державного екзамену 

Навч.-

метод. 

реком. 

Одеса: ОДУВС, 2013. – 72 с. 72/18 Албул С.В., 

Любчик 

В.Б.Ноздрін 

Д.О. та ін.. 

40.  Негласні слідчі (розшукові) дії. 

Зразки процесуальних 

документів 

 

Навч.-

прак. 

посібн. 

Одеса: ОДУВС, 2013. – 60 с.  60/15 Волощук 

А.М., Албул 

С.В., 

Шелехов 

А.О. та ін. 

41.  Спеціальна техніка ОВС 

 

Навч.-

метод. 

реком. 

Одеса: Одеський державний університет 

внутрішніх справ, 2013. – 134 с. 

134/67 Шелехов 

А.О. 

42.  Тактико-спеціальна підготовка 

 

Навч.-

метод. 

реком. 

Національний університет «Одеська 

юридична академія». – Одеса: Фенікс, 

2013. – 96 с. 

96/16 Аркуша 

Л.І., 

Журавльов 

А.Ю.,Шелех

овА.О. та ін. 

43.  Оперативно-розшукова 

діяльність органів внутрішніх 

справ : тестові завдання 

(вихідний контроль)  

 

Навчал

ьно-

методи

чний 

посібни

к 

Одеса: ОДУВС, 2014. – 12 с. (Для 

службового користування). 

12/3 С.В. Албул, 

В.Б. 

Любчик, 

Р.В. 

Мукоіда 

44.  Оперативно-розшукова 

діяльність органів внутрішніх 

справ : тестові завдання 

(вхідний контроль)  

 

 

Навчал

ьно-

методи

чний 

посібни

к 

Одеса: ОДУВС, 2014. – 12 с. 12/3 С.В. Албул, 

В.Б. 

Любчик, 

Р.В. 

Мукоіда. 

45.  Забезпечення прав і свобод 

громадян під час здійснення 

оперативно-технічних заходів : 

науково-практичний посібник  

Науко

во-

практи

чний 

посібн

ик 

 

Одеса : ОДУВС, 2014. – 104 с. 104/50 Албул 

С.В., 

Мукоіда 

Р.В., 

Корнієнк

о М. В. 

 

46.  Використання матеріалів 

оперативно-розшукової 

діяльності у кримінальному 

провадженні за фактами 

торгівлі людьми посібник  

Навча

льно-

метод

ичний 

посібн

ик. 

 

Одеса : ОДУВС, 2014. – 106 с. 106/20 Албул 

С.В., 

Мукоіда 

Р.В., 

Ноздрін 

Д.О. 
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47.  Антитерористична діяльність 

оперативних підрозділів 

органів внутрішніх справ 

Стаття Антитерористична діяльність 

оперативних підрозділів органів 

внутрішніх справ/ Р.В. Мукоіда // 

Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2014. – № 2(т). – С. 145–152. 

– фахове видання. 

7  

48.  Прокурорський нагляд за 

додержанням законів органами, 

які проводять оперативно-

розшукову діяльність 

Стаття Прокурорський нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність / Р.В. 

Мукоіда // Південноукраїнський 

правничий часопис. – 2014. – № 1. – С. 

146–148. – фахове видання. 

3  

49.  Основні вимоги до систем 

радіозв’язку в ОВС та напрями 

розвитку в сучасних умовах 

Тези Основні вимоги до систем радіозв’язку в 

ОВС та напрями розвитку в сучасних 

умовах /Р.В. Мукоіда// Актуальні 

проблеми професійної підготовки в 

службово - бойовій діяльності ОВС: 

матеріали кругло столу, м. Одеса, 31 

жовтня 2014 р.- Одеса: ОДУВС , 2014. –

С.74-77. 

4  

50.  Чинники транснаціональної 

злочинності 

Тези Чинники транснаціональної злочинності 

// Організаційно-правові засади 

боротьби з правопорушеннями на 

транспорті : Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції ( 

Одеса, 28 листопада 2014 р.) 

5 Мукоіда 

Р.В., 

Глевенко 

О.О. 

 

51.  Протидія торгівлі людьми в 

Україні 

Тези Протидія торгівлі людьми в Україні // 

Організаційно-правові засади боротьби з 

правопорушеннями на транспорті : 

Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції ( Одеса, 28 

листопада 2014 р.) 

5 Мукоіда 

Р.В., 

Аносенко

в А.А. 

 

52.  Загальні засади міжнародного 

співробітництва у сфері 

запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню 

тероризму 

Тези Загальні засади міжнародного 

співробітництва у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму// 

Організаційно-правові засади боротьби з 

правопорушеннями на транспорті : 

Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції ( Одеса, 28 

листопада 2014 р.) 

5 Мукоіда 

Р.В., 

Оганнися

н Р.А. 

 

53.  Пріоритетні шляхи державної 

політики протидії тероризму в 

Україні 

Тези Пріоритетні шляхи державної політики 

протидії тероризму в Україні / Р.В. 

Мукоіда// Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасний стан 

та перспективи розвитку 

адміністративного права та процесу» ( 

Одеса, 10-11 жовтня 2014 р.) 

5  

54.  Роль та місце оперативно-

розшукових заходів у структурі 

оперативно-розшукової 

діяльності 

Тези Роль та місце оперативно-розшукових 

заходів у структурі оперативно-

розшукової діяльності / Р.В. Мукоіда // 

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет – конференція «Актуальні 

проблеми протидії організованій 

злочинної діяльності» ( Одеса, 26 

вересня 2014 р.) 

5  

55.  Банки даних Інтерполу як 

глобальний інструмент з 

протидії транснаціональній 

злочиннос 

Тези  

 

Банки даних Інтерполу як глобальний 

інструмент з протидії транснаціональній 

злочинності / Р.В. Мукоіда // 

Всеукраїнська науково-практична 

5  
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конференція «Кримінально 

процесуальні, криміналістичні та 

психологічні аспекти досудового 

розслідування» ( Одеса, 7 листопада 

2014 р.) 

 

56.  Класифікація технічних засобів 

виявлення та контролю 

охоронної сигналізації  

Тези Класифікація технічних засобів 

виявлення та контролю охоронної 

сигналізації //Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної правової 

держави. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 4 квітня 2014 р.) / МВС України, 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 

2014. − C. 202−203. 

 

  

57.  Експрес-аналіз ефективності 

використання негласних 

слідчих (розшукових) дій: 

аналітичний огляд   

Навча

льно-

метод

ичний 

посібн

ик 

 

Одеса: ОДУВС, 2015. – 36 с. 36/5 С.В. Албул, 

М.П. 

Водько, 

О.Є. 

Користін та 

ін. 

58.  Принципи агентурно-

оперативної роботи 

оперативних підрозділів 

Стаття Принципи агентурно-оперативної роботи 

оперативних підрозділів / Р.В. Мукоіда // 

Південноукраїнський правничий часопис. 

– 2015. – № 2 (т). –С. 82-87.  – фахове 

видання. 

 

6  

59.  Прокурорський нагляд за 

додержанням законів органами, 

які проводять оперативно-

розшукову діяльність 

Стаття Прокурорський нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність / Р.В. 

Мукоіда // Південноукраїнський 

правничий часопис. – 2014. – № 1. – С. 

146–148. – фахове видання 

 

3  

60.  Оперативний пошук осіб, що 

готують незаконне заволодіння 

транспортними засобами 

Стаття Оперативний пошук осіб, що готують 

незаконне заволодіння транспортними 

засобами /Р.В. Мукоіда, М.В. 

Льовочкина/ Південноукраїнський 

правничий часопис. – 2015. – № 4 (т). –  

С. 50-59.  –  фахове видання. 

 

10 Мукоіда 

Р.В., 

Льовочкина 

М.В. 

61.  Взаємодія суб’єктів 

фінансового моніторингу з 

правоохоронними органами з 

питань запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом 

Тези Взаємодія суб’єктів фінансового 

моніторингу з правоохоронними 

органами з питань запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом / Р.В. 

Мукоіда // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Оперативно-розшукова діяльність та 

кримінальний процес: теоретико-

праксиологічний дискурс щодо їх 

співвідношення в умовах реформування 

органів внутрішніх справ України». 22-23 

квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. 

– С. 85-87. 

 

3  
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62.  Законодавчі засади протидії 

легалізації (відмиванню) 

доходів одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї 

масового знищення 

Тези Законодавчі засади протидії легалізації 

(відмиванню) доходів одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового 

знищення / Р.В. Мукоіда // Матеріали 7 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної держави». 05 

березня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 

2015. – С. 186-187. 

3  

63.  Запобігання та протидія 

легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом в Україні 

Тези Запобігання та протидія легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом в Україні/ Р.В. 

Мукоіда // Концептуальні засади 

економічного і правового забезпечення 

безпеки держави в умовах євроінтеграції: 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції., Одеса – 

Черкаси, 28-29 квітня 2015 р. – Одеса: 

ОДУВС, 2015. – 224 с. 

3  

64.  Інформаційно-аналітичне 

забезпечення протидії 

злочинам пов’язаним з 

терористичною діяльністю 

Тези Інформаційно-аналітичне забезпечення 

протидії злочинам пов’язаним з 

терористичною діяльністю /Р.В. Мукоіда, 

В.В. Мишко // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Оперативно-розшукова діяльність 

органів внутрішніх справ: проблеми 

теорії та практики» (Дніпропетровськ, 15-

16 жовтня). ДДУВС, 2015. – 184 с. С. 107-

111. 

3 Мукоіда 

Р.В., 

Мишко В.В. 

65.  Деякі аспекти визнання 

організації терористичною 

Тези Деякі аспекти визнання організації 

терористичною /Р.В. Мукоіда, А.В. 

Скворцов// Матеріали 2 Міжнародна 

науково-практична конференція «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного 

права України» (Одеса, 9-10 жовтня 2015) 

– 2015. –– С. 35-36. 

2 Мукоіда 

Р.В., 

Скворцов 

А.В. 

66.  Протидія торгівлі людьми в 

Україні 

Тези Протидія торгівлі людьми в Україні / Р.В. 

Мукоіда, О.О. Мельнікова// Матеріали 

Всеукр. Наук.-практ. Конференції 

«Кримінально-правові та кримінологічні 

заходи протидії злочиності» (Одеса, 13 

листопада 2015) - Одеса: ОДУВС, 2015 - 

С.108-109. 

 

2 Мукоіда 

Р.В., 

Мельнікова 

О.О. 

67.  Проблеми гармонізації 

національного та міжнародного 

законодавства у сфері боротьби 

з кіберзлочинністю 

Тези Проблеми гармонізації національного та 

міжнародного законодавства у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю /Р.В. 

Мукоіда// Науково-практична Інтернет 

конференція «Актуальні питання 

протидії правопорушенням у сфері 

використання інформаційно-

телекомунікаційних систем» (Одеса, 

жовтень 2015) 

3  

68.  Психологічне забезпечення 

застосування зброї 

оперативним працівником 

Тези Психологічне забезпечення 

застосування зброї оперативним 

працівником /Р.В. Мукоіда, В.В. Мишко 

// Круглий стіл «Актуальні проблеми 

службово-бойвої діяльності ОВС в  

сучасних умовах». 

 Мукоіда 

Р.В., 

Мишко В.В. 
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69.  Особливості тактики 

документування злочинів, що 

вчинюються з використанням 

фіктивних підприємств 

Тези Особливості тактики документування 

злочинів, що вчинюються з 

використанням фіктивних підприємств / 

Р.В. Мукоіда // Матеріали VIII 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної правової 

держави». Одеса, ОДУВС, 25 березня 

2016 р. – С. 266-268. 

3  

70.  Використання 

правоохоронними органами 

сучасних інформаційно-

аналітичних технологій у 

протидії тіньовій економіці в 

Україні 

 

Тези Використання правоохоронними 

органами сучасних інформаційно-

аналітичних технологій у протидії 

тіньовій економіці в Україні 

/ Р.В. Мукоіда, А.О. Шелехов// Науково-

практична конференція «Кібербезпека в 

Україні: правові та організаційні 

питання» (21 жовтня 2016 року). – м. 

Одеса, ОДУВС. 

3 Мукоіда 

Р.В.,Шел

ехов А.О. 

71.  Механізм визнання в Україні 

організації терористичною 

Стаття Механізм визнання в Україні організації 

терористичною /Р.В. Мукоіда// 

Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2015. – № 2. – С. 24-27. – 

фахове видання.   

4  

72.  Створення інформаційного 

середовища взаємодії та 

робо¬ти у сфері запобігання та 

протидії лега¬лізації 

(відмиванню) доходів 

Тези Створення інформаційного середовища 

взаємодії та робо¬ти у сфері запобігання 

та протидії лега¬лізації (відмиванню) 

доходів / Р.В. Мукоіда, А.А. Аносенков//  

Науково-практична конференція 

«Кібербезпека в Україні: правові та 

організаційні питання» (21 жовтня 2016 

року). – м. Одеса, ОДУВС. 

3  

73.  Протидія інформаційному 

кібертероризму 

 

Стаття Протидія інформаційному 

кібертероризму 

/Р.В. Мукоіда, О.Ю. Конєв/ 

Південноукраїнський правничий часопис. 

– 2015. – № 3. – С. 21-29. – фахове 

видання. 

9 Мукоіда 

Р.В., Конєв 

О.Ю. 

74.  Особливості взаємодії 

оперативних підрозділів під 

час виявлення осіб і фактів 

пов’язаних з торгівлею людьми 

Тези Особливості взаємодії оперативних 

підрозділів під час виявлення осіб і 

фактів пов’язаних з торгівлею людьми 

/Р.В. Мукоіда, О.О. Мельнікова// 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Оперативно-розшукова 

діяльність Національної поліції: 

проблеми теорії та практики” 

Дніпро, 2016. 

 

3 Мукоіда 

Р.В., 

Мельнікова 

О.О. 

75.  Провокація у протидії 

корупційним злочинам 

Тези Провокація у протидії корупційним 

злочинам / С.В. Албул, Р.В. Мукоіда // 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Запобігання та протидія 

корупції правоохоронними органами» 

(Одеса, 6 травня 2014 р.) 

 

3 Албул С.В.; 

Мукоіда 

Р.В. 

76.  Використання методу 

моделювання при розкритті, 

розслідуванні та попередженні 

злочинів пов’язаних з 

терористичною діяльністю 

Тези Використання методу моделювання при 

розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів пов’язаних з 

терористичною діяльністю / // 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Процесуальні та 

криміналістичні аспекти досудового 

3  
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розслідування». Одеса, ОДУВС, 14 

квітня 2016 р. – С. 235-237. 

77.  Розвиток систем кримінального 

аналізу у структурах 

правоохоронних органів 

України 

Тези Розвиток систем кримінального аналізу 

у структурах правоохоронних органів 

України /Р.В. Мукоіда // Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Кримінальна розвідка методологія 

законодавства, зарубіжний досвід». 

Одеса, ОДУВС, 29 квітня 2016 р. – С. 48-

49. 

3  

78.  Пошукова діяльність 

правоохоронних органів в 

рамках концепції розвитку 

кримінальної розвідки 

Тези Пошукова діяльність правоохоронних 

органів в рамках концепції розвитку 

кримінальної розвідки / О.О. 

Мельнікова, Р.В. Мукоіда // Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Кримінальна розвідка методологія 

законодавства, зарубіжний досвід» 

Одеса, ОДУВС, 29 квітня 2016 р. – С. 92-

93. 

2  Мельнікова 

О.О., 

Мукоіда 

Р.В. 

79.  Законодавство України у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю 

 

Тези Законодавство України у сфері боротьби 

з кіберзлочинністю 

/Р.В. Мукоіда, А.О. Шелехов// Науково-

практична конференція «Кібербезпека в 

Україні: правові та організаційні 

питання» (21 жовтня 2016 року). – м. 

Одеса, ОДУВС. 

2 Мукоіда 

Р.В.,Шел

ехов А.О. 

80.  Забезпечення функціонування 

та розвитку єдиної 

інформаційної системи у сфері 

запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї 

масового знищення 

Тези Забезпечення функціонування та 

розвитку єдиної інформаційної системи 

у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення / Р.В. Мукоіда, А.А. 

Аносенков// ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Стан та 

перспективи розвитку 

адміністративного права України» (12 

жовтня, 2016 ). – м Одеса, ОДУВС. 

3 Мукоіда 

Р.В., 

Аносенко

в А.А. 

81.  Причини та умови торгівлі 

людьми в Україні як чинники 

порушення прав та свобод 

людини 

Тези Причини та умови торгівлі людьми в 

Україні як чинники порушення прав та 

свобод людини / Р.В. Мукоіда, О.О. 

Мельнікова// 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Держава і право 

незалежної України: здобутки та 

перспективи» (24 червня 2016 року). – м. 

Одеса, ОДУВС, 2016. -С. 97-99. 

3 Мукоіда 

Р.В.,Мель

нікова 

О.О. 

82.  Взаємодія держфінмоніторінгу 

з правоохоронними органами у 

процесі виявлення та 

розслідування фактів 

легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних 

злочининим шляхом 

Тези Взаємодія держфінмоніторінгу з 

правоохоронними органами у процесі 

виявлення та розслідування фактів 

легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочининим шляхом/ Р.В. 

Мукоіда, О.О. Мельнікова// 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Держава і право 

незалежної України: здобутки та 

перспективи» (24 червня 2016 року). – м. 

Одеса, ОДУВС, 2016. -С.94-97. 

4 Мукоіда 

Р.В.,Мель

нікова 

О.О. 
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83.  Взаємодія 

Держфінмоніторингу з 

правоохоронними органами у 

процесі виявлення та 

розслідування фактів 

легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом 

Стаття Взаємодія Держфінмоніторингу з 

правоохоронними органами у процесі 

виявлення та розслідування фактів 

легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом/ Р.В. 

Мукоіда, А.А. Аносенков// 

Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2016. – №  (т). – С.– фахове 

видання. 

 

8 Мукоіда 

Р.В., 

Аносенко

в А.А. 

84.  Взаємодія підрозділів по 

боротьбі зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею 

людьми між собою та з іншими 

правоохоронними органами з 

метою виявлення осіб і фактів, 

що становлять оперативний 

інтерес 

Стаття Взаємодія підрозділів по боротьбі зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею 

людьми між собою та з іншими 

правоохоронними органами з метою 

виявлення осіб і фактів, що становлять 

оперативний інтерес / Р.В. Мукоіда, О.О. 

Мельнікова// Південноукраїнський 

правничий часопис. – 2016. – № 1 (т). – 

С.122-126. – фахове видання. 

 

8 Мукоіда 

Р.В., 

Мельніко

ва О.О. 

85.  Деякі питання дійсності 

договорів у випадку 

встановлення фіктивності 

контрагентів або ведення ними 

фіктивного підприємництва 

Стаття Деякі питання дійсності договорів у 

випадку встановлення фіктивності 

контрагентів або ведення ними 

фіктивного підприємництва /Р.В. 

Мукоіда, А.А. Аносенков/ 

Південноукраїнський правничий 

часопис. – 2016. – № 2 . –  С.122-126. –  

фахове видання. 

 

5 Мукоіда 

Р.В., 

Аносенко

в А.А. 

86.  Особливості використання 

конфіденційної допомоги 

громадян з метою виявлення 

ознак торгівлі людьми  

Стаття Особливості використання 

конфіденційної допомоги громадян з 

метою виявлення ознак торгівлі людьми/ 

Мукоіда Р.В., Мельнікова О.О. 

//Південноукраїнський правничий 

часопис, ОДУВС, 2016. №  - таемно. –  

фахове видання. 

 

 

8 Мукоіда 

Р.В., 

Мельніко

ва О.О. 

87.  Взаимодействие 

Госфинмониторинга с 

правоохранительными 

органами в процессе выявления 

и расследования фактов 

легализации (отмывания) 

доходов, полученных 

преступным путем  

Тези II Международная заочная научная 

конференция «Актуальные вопросы 

современной юридической науки: 

теория, практика, методика» г. Могилев 

институт МВД Республики Беларусь, (19 

мая 2017 года) 

4 Мукоида 

Р.В.,  

Аносенко

в А.А. 

88.  Розвиток систем кримінального 

аналізу у структурах 

правоохоронних органів 

України 

Тези  Міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації юридичної 

науки в євроінтеграційному процесі» м. 

Сладковічево, Словацька Республіка, 

(10–11 березня 2017 року) 

zbornikprispevkovzmedzinarodnakonferen

cia. P. 243-246. 

4  

89.  Приватна детективна 

(розшукова) діяльність в 

Україні/ Мукоіда Р.В., 

Аносенков А.А.  

Тези Актуальні проблеми оперативно-

розшукової протидії організованій 

злочинності: матер. Міжнар. наук.-

практ. Інт.-конфер., м. Одеса, 28 квітня 

2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 57-

58. 

2 Мукоіда 

Р.В., 

Аносенко

в А.А. 
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90.  Проблеми протидії 

організованій злочинності в 

Україні 

 

Тези Актуальні проблеми оперативно-

розшукової протидії організованій 

злочинності: матер. Міжнар. наук.-

практ. Інт.-конфер., м. Одеса, 28 квітня 

2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. –С. 58-

59. 

2 Мукоіда 

Р.В. 

91.  Торгівля людьми як наслідок 

неврегульованої трудової 

міграції  

 

Тези Організаційно-управлінські, економічні, 

психолого-педагогічні аспекти 

забезпечення діяльності Єдиної 

державної системи цивільного захисту 

(ЄДСЦЗ): Матеріали ІI Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

курсантів, студентів, ад’юнктів та 

здобувачів. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. –С. 

142-144. 

3 Мельніко

ва О. О., 

Мукоіда 

Р. В. 

92.  Роль та місце 

Держфінмоніторингу у процесі 

виявлення та розслідування 

фактів легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом  

 

Тези Організаційно-управлінські, економічні, 

психолого-педагогічні аспекти 

забезпечення діяльності Єдиної 

державної системи цивільного захисту 

(ЄДСЦЗ): Матеріали ІI Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

курсантів, студентів, ад’юнктів та 

здобувачів. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – 

С.146-148. 

3 Мукоіда 

Р. В., 

Аносенко

в А. А. 

93.  Шляхи протидії організованій 

злочинності в Україні  

 

Тези  Протидія організованій злочинній 

діяльності : матеріали всеукраїнської 

наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 31 

бер. 2017 р. — Одеса, 2017. — С.105-

108. 

4 Мукоіда 

Р. В. , 

Мукоіда 

О. В. 

94.  Взаємодія держав 

Європейського союзу в галузі 

боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів / // 

 

Тези  Всеукраїнська науково практична 

інтернет-конференція: «Кримінально-

правові та кримінологічні аспекти 

протидії злочинності» ( Одеса, 23 

листопада 2018 року). 

 Р.В. 

Мукоіда, 

А.А. 

Аносенко

в 
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95.  Оперативне та стратегічне 

співробітництво України з 

Європейським поліцейським 

офісом  

Тези V Міжнародна науково-практична 

конференція: «Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права 

України»(Одеса, 23 листопада 2018 

року) 

 Р.В. 

Мукоіда, 

А.А. 

Аносенко

в 

96.  Забезпечення права на свободу 

мирних зібрань Національною 

поліцією України   

 

 

 

 

 

 Матеріали круглого столу «Службова 

підготовка як система заходів, 

спрямованих на удосконалення знань, 

умінь та навичок працівників 

Національної поліції України» (Одеса , 

02 жовтня 2018 року): Одеса. - 2018. - С. 

110-116. 

 Р.В. 

Мукоіда, 

С.Л. 

Деревянк

ин 

97.  Інформаційно-аналітичне 

забезпечення протидії 

тероризму в Україні  

 

 III Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Кібербезпека в Україні: 

Правові та організаційні питання»( 

Одеса, 30 листопада 2018 року) 

 А.О. 

Шелехов, 

Р.В. 

Мукоіда 
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98.   Провадження по справам, 

щодо ухилення від медичного 

огляду чи медичного 

обстеження  

Тези Науково-практичний круглий стіл 

«Взаємодія поліції з іншими органами 

публічної адміністрації та 

громадськістю з питань протидії 

правопорушенням у сфері незаконного 

обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин», (Одеса, 25 

квітня 2018 року ). 

  

99.  Принципи діяльності Служби 

безпеки України з протидії 

тероризму  

 

 

 

Тези Матеріали III Всеукраїнської науково-

практичної конференції курсантів і 

студентів «Організаційно-управлінське 

та економіко-правове забезпечення 

діяльності Єдиної державної системи 

цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» (м. 

Черкаси, 15 березня 2018) - С. 122-125. 

 Мукоіда 

О. В., 

Мукоіда 

Р. В. 

100.  Взаємодія держав 

Європейського союзу в галузі 

боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів / 

 

Тези Всеукраїнська науково практична 

інтернет-конференція: «Кримінально-

правові та кримінологічні аспекти 

протидії злочинності» ( Одеса, 23 

листопада 2018 року). 

 Р.В. 

Мукоіда, 

А.А. 

Аносенко

в 

101.  Оперативне та стратегічне 

співробітництво України з 

Європейським поліцейським 

офісом  

 

Тези V Міжнародна науково-практична 

конференція: «Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права 

України»(Одеса, 23 листопада 2018 

року) 

 Р.В. 

Мукоіда, 

А.А. 

Аносенко

в 
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102.  Забезпечення права на свободу 

мирних зібрань Національною 

поліцією України  

 

 

Тези Матеріали круглого столу «Службова 

підготовка як система заходів, 

спрямованих на удосконалення знань, 

умінь та навичок працівників 

Національної поліції України» (Одеса , 

02 жовтня 2018 року): Одеса. - 2018. - С. 

110-116. 

 Р.В. 

Мукоіда, 

С.Л. 

Деревянк

ин 

103.  Інформаційно-аналітичне 

забезпечення протидії 

тероризму в Україні  

 

Тези III Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Кібербезпека в Україні: 

Правові та організаційні питання»( 

Одеса, 30 листопада 2018 року) 

 

 

 А.О. 

Шелехов, 

Р.В. 

Мукоіда 

104.  Державна служба фінансового 

моніторингу як суб'єкт 

механізму реалізації державної 

політики у сфері запобігання та 

протидії легалізації 

(відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 

 Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової 

держави: матеріали ХІ міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., м. Одеса, 25 

березня 2019 р. — Одесса: ОДУВС, 

2018. — С. 85-87. 

 

 

 Мукоіда 

Р. В., 

Аносєнко

в А. А 

105.  Корупція як глобальна 

проблема України 

Тези  /Аносенков А.А., Мукоіда Р.В.// 

Травневі правові читання: Матеріали 

Міжвузівської науково-практичної 

конференції здобувачів та викладачів 

закладів вищої освіти – Черкаси: ЧІПБ 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 

2019. –С. 155-158. 

 Мукоіда 

Р. В., 

Аносєнко

в А. А 

106.  Оперативне та стратегічне 

співробітництво України з 

Європейським поліцейським 

офісом 

Тези / Мукоіда Р.В. //Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права 

України: матеріали V Міжнар. наук.-

практ. інтерн.-конф.., м. Одеса, 25 

жовтня 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. 

– С. 8-10. 

 

  

107.  Актуальні питання протидії 

торгівлі людьми в Україні 

Тези /Р. В. Мукоіда, //Протидія організованій 

злочинній діяльності : матеріали 

всеукраїнської наук.-практ. інтернет-

конф. м. Одеса, 19 квіт. 2019 р. — Одеса, 

2019. — С. 74-77. 
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108.  Протидія корупції в Україні/ 

Мукоіда Р. В. 

Тези //Протидія організованій злочинній 

діяльності : матеріали всеукраїнської 

наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 19 

квіт. 2019 р. — Одеса, 2019. — С. 77-80. 

 

  

109.  Проведення оцінки рівня довіри 

населення до Національної 

поліції як метод поглиблення 

партнерської взаємодії поліції і 

громадськості 

Тези / Р.В. Мукоіда//Організаційно-

управлінське та економіко-правове 

забезпечення діяльності Єдиної 

державної системи цивільного захисту 

(ЄДСЦЗ): Матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

курсантів і студентів. – Черкаси: ЧІПБ 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 

2019. –с.130-132. 

 

 

  

110.  Фізична підготовка 

співробітників поліції старших 

вікових груп 

Тези / Р.В. Мукоіда//Матеріали круглого 

столу "Службова -бойова підготовка як 

основа професійної діяльності 

поліцейських" (21 листопада 2019 року , 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ)  

 

  

111.  Реформування вітчизняної 

системи запобігання корупції, 

відповідно до міжнародних 

стандартів 

Тези / Аносенков А.А., Мукоіда Р.В. //Стан та 

перспективи розвитку 

адміністративного права України: 

матеріали V Міжнар. наук.-практ. 

інтерн.-конф.., м. Одеса, 23 жовтня 2019 

р. – Одеса : ОДУВС, 2019.  

 

 Аносенко

в А.А., 

Мукоіда 

Р.В. 

112.  ІНФОРМАЦІЙНА 

ВІДКРИТІСТЬ ЯК 

СКЛАДОВА ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 

Тези / Р.В. Мукоіда//Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Кібербезпека В Україні: Правові Та 

Організаційні Питання» 

Одеса. ОДУВС. 22 листопада 2019 

 

  

113.  Пам’ятка щодо  забезпечення 

публічного безпеки й порядку 

під час виборів Президента 

України 2019 

посібни

к 

/ уклад. А.О. Шелехов, Р.В. Мукоіда, 

О.А. Гритенко та ін.- Одеса: ОДУВС, 

2019 – 56 с. 
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114.  Забезпечення прав і свобод 

затриманих та безпеки 

персоналу ІТТ 

Тези : тези доп. на засіданні щорічного 

круглого столу присвяченого 

Всесвітньому Дню філософії 

"ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО: соціально-

гуманітарний дискурс у контексті 

реформаційних процесів в Україні" (19 

листопада 2020 року): Одеса, 2020. 

С.___ 

 

 Мукоіда 

Р.В., 

Чеканов 

М. 

115.  Адміністративно-правовий 

статус Національної гвардії 

України під час виконання 

службово-бойових завдань 

Тези  тези доп. на засіданні щорічного 

круглого столу "Службова-бойова 

підготовка як основа професійної 

діяльності поліцейських", (ОДУВС, 27 

листопада 2020): Одеса, 2020. С____ 

 

 Мукоіда 

Р.В., Мох 

Т.П. 

116.  Перспективи впровадження 

системи «Custody Records» в 

діяльність роботи підрозділів 

поліції України 

 . зб. матеріалів VІI Міжн. наук.-прак. он-

лайн конф.ї «Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права 

України», (Одеса, 6 листопада 2020 

року): ОДУВС, 2020. С.______ 

 

 Мукоіда 

Р.В., 

Берендєє

ва А.І. 

117.  Нормативно-правова 

регламентація та організація 

забезпечення центральної і 

регіональних баз даних ДНК-

профілів 

Тези  Правові та організаційно-тактичні 

засади оперативно-розшукової 

діяльності Національної поліції 

України: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет 

конференції (м. Одеса, 30 жовтня 2020 

р.). Одеса: ОДУВС, 2020. С.12-16. 

 Афонін 

Д.С., 

Мукоіда 

Р.В. 

118.  Взаємодія поліції з населенням 

під час попередження 

терористичної діяльності 

Тези Мукоіда Р.В.. Правові та організаційно-

тактичні засади оперативно-розшукової 

діяльності Національної поліції 

України: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет 

конференції (м. Одеса, 30 жовтня 2020 

р.). Одеса: ОДУВС, 2020. С.174-176 

  

119.  Організація пошукової роботи 

по виявленню злочинів у сфері 

комп'ютерної інформації та 

високих технологій 

Тези  Правові та організаційно-тактичні 

засади оперативно-розшукової 

діяльності Національної поліції 

України: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет 

конференції (м. Одеса, 30 жовтня 2020 

р.). Одеса: ОДУВС, 2020. С.138-141. 

 

 Білоконь 

Д.С., 

Мукоіда 

Р.В. 

120.  Перевірка доброчесності – 

ефективний інструмент 

попередження корупції 

Тези  ( 18 листопада 2020 року) UA/EN 

Вебінар КМЄС в Україні "Перевірка 

доброчесності – ефективний інструмент 

попередження корупції" / EUAM-

Ukraine Webinar "Integrity Testing – 

Efficient Instrument in Preventing 

Corruption" 

 Мукоіда 

Р.В., 

Берендєє

ва А.І. 
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121.  Можливості електронної 

складової системи Custody 

Records 

Тези Мукоіда Р.В.:матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«КІБЕРБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ПИТАННЯ» (м. Одеса, 22 листопада 

2020 р.) .). Одеса: ОДУВС, 2020. С___. 

 

  

122.  ПОРЯДОК НАБУТТЯ 

СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ АБО 

ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ В 

УКРАЇНІ. 

Тези матеріали науково-практичної 

конференції "Забезпечення запобігання 

та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми: національна практика 

та зарубіжний досвід" (14 грудня, м. 

Київ) Київ: НАВС, 2020. С.___ 

 

 Мукоіда 

Р.В., 

Пишна 

А.Г. 

123.  Пам'ятка дій поліцейських 

щодо протидії 

адміністративним 

правопорушенням у сфері 

незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин 

Твір Свідоцтво № 93078 про реєстрацію 

авторського права на твір "Пам'ятка дій 

поліцейських щодо протидії 

адміністративним правопорушенням у 

сфері незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин" (дата 

реєстрації 16.10.2019 

  

124.   Твір Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

94538 від 06.12.2019 

  

125.    Звіт про науково-дослідну роботу 

«Забезпечення прав і свобод громадян в 

адміністративній (поліцейській) 

діяльності правоохоронних органів»/ 

А.О. Шелехов, Р.В. Мукоіда, А.В. 

Кубаєнко та ін.// ОДУВС.-Одеса. - 2019.-

174 с. 

 

  

III. Основні навчально-методичні роботи 

126.  Судова бухгалтерія 

 

Навч. 

посібн. 

 Одеса: Юридична література, 2011. − 

584 с. (гриф МОН України № 1/11-

11474 від 16.12.10) 

628/157 Шелехов 

А.О., 

Некрасов 

В.А., 

Аркуша 

Л.В. 

127.  Оперативно-розшукова 

діяльність органів 

внутрішніх справ: загальна 

частина 

(т.) 

Підручн

ик 

(т.) 

К.: ВРВД Міністерства ДНДІ МВС 

України, 2012. – 884 с. (гриф МОН 

України № 1/12-3933 від 02.09. 10) 

884/23 Албул С.В., 

Бєляков 

К.І., 

Берендєєва

А.І. та ін.  

128.  Судова, правоохоронна та 

правозахисна системи 

України 

 

Посібни

к 

Одеса: ОДУВС, 2012. – 402 с. 402/20 Албул 

С.В.,Шелех

ов 

А.О.,Кузніч

ен 
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ко С.О. та 

ін. 

129.  Негласна робота 

оперативного апарату 

органів внутрішніх справ (т.) 

Навч.-

метод. 

посібн. 

(т.) 

Одеса: ОДУВС, 2013. – 208 с. 

 

208/52 Албул С.В., 

Дерев’ян 

ко П.В., 

Любчик 

В.Б. 

130.  Оперативно-розшукова 

тактика 

(т.) 

Навч.-

метод. 

посібн. 

(т.) 

Одеса: ОДУВС, 2013. – 206 с. 

 

206/52 Албул С.В., 

Шелехов 

А.О., 

Любчик 

В.Б. 

 

131.  «Спеціальна техніка ОВС» Електрон

не 

навчальне 

видання 

Електронне навчальне видання з 

навчальної дисципліни «Спеціальна 

техніка ОВС» Виконано відповідно до 

рішення навчально-методичної ради 

Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 15.04.2015 № 5., 

наказ ОДУВС № 105 від 05.05.2015 

року «Про затвердження Плану 

створення електронних навчальних 

видань кафедрами ОДУВС» 

 

105  

132.  Забезпечення прав і свобод 

громадян під час здійснення 

оперативно-технічних 

заходів 

Науково-

практичн

ий 

посібник 

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. 

 

104/20 Албул С. В., 

Корнієнко 

М. В., 

Мукоіда Р. 

В. 

133.  Використання матеріалів 

оперативно-розшукової 

діяльності у кримінальному 

провадженні за фактами 

торгівлі людьми посібник 

Посібник Використання матеріалів оперативно-

розшукової діяльності у кримінальному 

провадженні за фактами торгівлі 

людьми посібник / С. В. Албул, М. В. 

Корнієнко, Р. В. Мукоіда, Д.О. Ноздрін. 

– Одеса : ОДУВС, 2014. – 106 с. 

 

106/40 Албул С. В., 

Корнієнко 

М. В., 

Мукоіда Р. 

В. 

134.  Експрес-аналіз ефективності 

використання негласних 

слідчих (розшукових) дій: 

аналітичний огляд 

Аналітич

ний огляд 

Експрес-аналіз ефективності 

використання негласних слідчих 

(розшукових) дій: аналітичний огляд / 

С.В. Албул, М.П. Водько, О.Є. Користін 

та ін.- Одеса: ОДУВС, 2015. – 36 с. 

 

 

36/5 Албул С. В., 

Мукоіда Р. 

В. та ін. 

135.  Основи оперативно-

розшукової діяльності 

Навчальн

ий 

посібник 

Основи оперативно-розшукової 

діяльності: навч. посіб. / С.В. Албул, 

С.В. Андрусенко, Р.В. Мукоіда, Д.О. 

Ноздрін; за заг. ред. С.В. Албула. – 

Одеса: ОДУВС, 2016. – 270 с. – з іл. 

270/100 Албул С. В., 

Мукоіда Р. 

В. та ін. 
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136.  Роль оперуповноваженого 

карного розшуку в 

досудовому розслідуванні 

Навч. 

посібн. 

Одеса : ОДУВС, 2017. – 130 с. (Серія: 

Теорія і практика ОРД). 

130/80 С.В. 

Албул, Р.В. 

Мукоіда, 

Д.О. 

Ноздрін 

137.  Організації діяльності 

чергової служби органів 

(підрозділів) Національної 

поліції України 

Навчальн

о-

методичн

ий 

посібник 

Одеса: ОДУВС, 2018. – 41 с.  А.О. 

Шелехов, 

Р.В. 

Мукоіда, 

А.А. 

Аносєнков, 

Н.В. 

Доброван 

138.  Судові та правоохоронні 

органи України 

Підручни

к 

: підручник / Мукоіда Р.В. та ін. Одеса: 

ОДУВС, 2020. ___ с. (9 листопада 2020 

року) 

 

 Мукоіда 

Р.В. та ін. 

   РЕЦЕНЗУВАННЯ   

139.  «Розслідування організованої 

злочинної та корупційної 

діяльності» 

Рецензія 

на 

рукопис 

Рецензія на рукопис навчально-

методичного посібника «Розслідування 

організованої злочинної та корупційної 

діяльності», підготовленого 

професором кафедри криміналістики 

Л.І. Аркушей. 

 

1  

140.  «Розслідування злочинів, 

пов’язаних із рейдерським 

захопленням підприємств» 

Рецензія 

на 

рукопис 

Рецензія на рукопис навчально-

методичного посібника «Розслідування 

злочинів, пов’язаних із рейдерським 

захопленням підприємств», 

підготовлений професором кафедри 

криміналістики Л.І. Аркушей, 

здобувачем кафедри криміналістики 

О.М. Артюхом, та ін. 

 

1  

141.  «Історія поліції країн світу» Рецензія 

на 

рукопис 

Рецензування навчально-методичного 

посібника 

«Історія поліції країн світу», 

підготовленого авторським колективом 

у складі: д.ю.н. професор, зав. кафедри 

криміналістики НУ «Одеська юридична 

академія» В.В.Тіщенко; д.ю.н.  

професор кафедри криміналістики НУ 

«Одеська юридична академія» 

Л.І.Аркуша; асистент кафедри 

криміналістики НУ «Одеська юридична 

академія»  

Н.В. Чіпко. 

 

1  
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