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Григорій СЕРЕДА
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
Василь МАЛЯРЕНКО (Голова Верховного Суду України в 2002–2006 рр.,
доктор юридичних наук, голова ради комітету конституційно-правового
контролю України)
Слово судді про прокурора і прокуратуру
АКТУАЛЬНО
Олег ЛИТВАК (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН
України)
Політична кримінологія: поняття та ознаки
Олександр ШИНАЛЬСЬКИЙ (Президент Української асоціації прокурорів,
заступник Генерального прокурора України, державний радник юстиції
2 класу, заслужений юрист України, Почесний працівник прокуратури
України, кандидат юридичних наук, доцент)
Відмова від застарілих підходів та запровадження сучасних методів добору та
розстановки кадрів – неодмінна запорука подальшого розвитку органів
прокуратури незалежної демократичної України
Микола ГОЛОМША (заступник Генерального прокурора України, державний
радник юстиції 2 класу)
Легалізація відносин власності – основа протидії відмиванню нелегальних
доходів
Юрій ГРОШЕВИЙ (академік Академії правових наук України, доктор
юридичних наук, професор)
Подальше вдосконалення системи органів кримінальної юстиції України
Валентин ДОЛЕЖАН (доктор юридичних наук, професор кафедри судових та
правоохоронних органів Одеської національної юридичної академії)
Деякі аспекти конституційно-правового регулювання діяльності прокуратури
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

Михайло КОСЮТА (прокурор Чернівецької області, доктор юридичних наук,
професор)
Щодо проблеми створення дієвої системи запобігання корупції
Олександр КАЛЬМАН (доктор юридичних наук, професор, завідуючий
кафедрою кримінального права та кримінології Національної академії
прокуратури України)
Критерії оцінки ефективності антикорупційної діяльності
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Сергій ГУСАРОВ (ректор Академії управління Міністерства внутрішніх справ
України, кандидат юридичних наук)
З приводу окремих правових норм, що регулюють юрисдикційну діяльність
органів внутрішніх справ України
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Олександр МИХАЙЛЕНКО (доктор юридичний наук, професор, завідуючий
кафедрою теорії і практики прокурорської діяльності і кримінального процесу,
заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України)
Сутність та проблемність часових параметрів у кримінальному процесі
Леонід ДАВИДЕНКО (доктор юридичних наук, професор), Віталій КУЦ
(кандидат юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи
Національної академії прокуратури України – директор Науково-дослідного
інституту)
Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві
Валентина НІНДИПОВА (завідуючий кафедрою нагляду за додержанням
законів щодо прав і свобод людини Національної академії прокуратури
України, державний радник юстиції 3 класу, Почесний працівник прокуратури
України)
Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на
досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення,
перспективи
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Микола РУДЕНКО (доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
правосуддя Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
заслужений юрист України)

Представництво прокурором інтересів громадянина
господарському судочинстві (вступ з принципових питань)

або

держави

в

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Наталія ЯКИМЧУК (кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права)
Питання існування бюджетно-правової відповідальності
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Микола ІНШИН (доктор юридичних наук, професор, начальник науководослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС Харківського
національного університету внутрішніх справ України)
Сутність та ознаки дисциплінарного проступку прокурорсько-слідчого
працівника
ПРОКУРОРСЬКА ТА СЛІДЧА ПРАКТИКА
Володимир БОЙКО (прокурор Автономної Республіки Крим, старший радник
юстиції)
Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства в Криму
Євген ПОПОВИЧ (кандидат юридичних наук, доцент, прокурор міста Харкова,
старший радник юстиції)
Удосконалення правового регулювання взаємодії органів прокуратури з
органами державної влади – потреба сьогодення
Сергій СОФІЄВ (прокурор Київського району міста Донецька, старший радник
юстиції)
Наслідки запровадження нового порядку оскарження до суду постанови про
порушення кримінальної справи.
ЮРИДИЧНА МОВА
Ігор КОЗЬЯКОВ (кандидат юридичних наук, доцент, проректор Національної
академії прокуратури України – директор Інституту підвищення кваліфікації
кадрів, старший радник юстиції)
Лексико-юридичний аналіз поняття «безпека»
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Віктор БІЛОУС (доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
України), Володимир ЗАРОСИЛО (кандидат юридичних наук, доцент)

Система органів прокуратури в Косово: перехід функцій від міжнародної
прокуратури до місцевої
Ілля ШУТАК (доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії
держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського
державного університету внутрішніх справ)
Застереження міжнародних нормативних актів (загальнотеоретичні й
типологічні аспекти)
Ариф МУСЛУМОВ (диссертант Центра Судебной Экспертизы Министерства
Юстиции Азербайджанской Республики)
Оперативно-розыскное прогнозирование как средство борьбы с организованной
преступностью (публікується російською мовою)
ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ
Хроніка міжнародних зв’язків
Оголошення
Шановні автори!

