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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Одеський державний університет внутрішніх справ має давню історію, яка налічує 
вже 100 років. Усе має свій початок. Так і наш славетний навчальний заклад розпочав 
свою історію 27 лютого 1922 року зі створення школи підготовки старших і молодших 
міліціонерів Наказом № 56 Одеської губернської міліції.

Початком становлення професійного педагогічного колективу охарактеризувалися 
для навчального закладу 60-ті роки минулого сторіччя. Пріоритетом для керівництва 
школи стало формування якісного кадрового забезпечення, створення сприятливих 
умов для праці, що забезпечило школу колективом талановитих професіоналів своєї 
справи та підготувало підґрунтя для майбутнього розвитку науки в закладі.

Наприкінці 80-х років вимоги часу, необхідність підвищення якості навчання 
спонукали керівництво школи забезпечити умови для посилення викладацького 
складу, зростання його професійного та наукового рівня задля майбутнього розвитку 
та посилення наукового потенціалу навчального закладу.

Крок за кроком, зростаючи, розвиваючись та нарощуючи свій науково-
педагогічний потенціал, школа перетворилася на заклад вищої освіти.

Витоки розвитку науки в університеті розпочиналися з кожного викладача, 
науковця, які присвятили свій час та зусилля, роки свого життя належній підготовці 
курсантів та студентів, здобувачів усіх рівнів вищої освіти.

Дотримання керівництвом курсу на формування наукового кадрового потенціалу 
дало дієві результати. Так, якщо у 1988 році у навчальному закладі працювали лише 
4 кандидати наук, то у 2002 році науковий потенціал інституту складав уже 6 докторів 
наук та 41 кандидат наук, більшість яких складали працівники інституту, які розвинули 
свої наукові здібності та присвятили себе не лише викладанню, але й науці. 

Наразі в Одеському державному університеті внутрішніх справ працюють 
28 докторів наук та 126 кандидатів наук / докторів філософії, що свідчить про активну 
позитивну динаміку подальшого формування наукової спільноти.

В університеті успішно функціонують відомі наукові школи, науково-педагогічний 
склад регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах.

Кожен з талановитих науковців, яким присвячені сторінки цього збірника, залишив 
свій слід в історії розвитку науки як в Одеському державному університеті внутрішніх 
справ, так і в історії піднесення науки України. Своєю працею, зокрема на науковій 
ниві, кожен з них заслужив на нашу шану та подяку. 
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Дякую науковому та науково-педагогічному складу університету за те, що навіть 
у такі складні часи сьогодення ви знаходите натхнення для подальших наукових 
досягнень.

Вітаю кожного науковця Одеського державного університету внутрішніх справ 
з визначною подією в історії нашого навчального закладу – 100-річним ювілеєм! 
Адже праця кожного з вас та ваші здобутки розвивають науку в країні, сприяють 
удосконаленню законодавства, допомагають зростанню і процвітанню університету. 

Зі святом! Натхнення, миру та злагоди!

Ректор
Одеського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент

заслужений працівник освіти України

полковник поліції 

Дмитро Швець



АЛБУЛ Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук, 
професор
полковник поліції у відставці

Коротка автобіографія

Народився 29 березня 1970 р. в м. Одесі. У 1995 р. з відзнакою закінчив 
Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. 
З 1992 по 1993 рр. проходив навчання на кафедрі кримінального, кримінально- 
процесуального та східного права Університету м. Пасау (Німеччина).

Практична робота

Ветеран Національної поліції України. В органах внутрішніх справ 
служив з вересня 1995 по листопад 2015 рр. З грудня 2015 року по жовтень 
2018 року проходив службу в Національній поліції України. Працював на 
посадах: оперуповноваженого Управління карного розшуку Одеського 
міського управління ГУМВС України в Одеській області; начальника 
відділення карного розшуку Лінійного відділу в порту Одеси ГУМВС 
України в Одеській області; старшого оперуповноваженого з особливо 
важливих справ відділу кримінальної розвідки Головного управління 
по боротьбі з організованою злочинністю МВС України; начальника 
відділу Управління карного розшуку ГУМВС України в Одеській області; 
начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.
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Науково- педагогічна робота

З 2009 р. працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Працював 
на посадах завідувача кафедри оперативно- розшукової діяльності, першого проректора 
державного університету. На сьогодні професор кафедри ОРД.  

У 2005 р. в Національному університеті «Одеська юридична академія» захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 –  кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право на тему 
«Кримінологічна характеристика корисливо- насильницьких злочинів відносно іноземних 
громадян». У 2021 році присвоєно вчене звання професора кафедри оперативно- 
розшукової діяльності.

Трудова та наукова діяльність відзначена нагородами, зокрема:
відзнакою Президента України (медаллю) «За участь в антитерористичній операції», 

відзнаками МВС України «За безпеку народу», «Кращий працівник МВС України»,  
«За доблесть і відвагу в службі карного розшуку» І та ІІ ступенів, «За відзнаку в службі»  
І та ІІ ступенів, «За сумлінну службу» І, ІІ та ІІІ ступенів, «За заслуги в карному розшуку», 
відзнакою Фонду ветеранів військової розвідки (медаллю) «За заслуги», нагрудним знаком 
«Карний розшук. Гідність та честь», почесним знаком Української секції Міжнародної 
поліцейської асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня, відзнакою Одеської 
обласної організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України 
«Знак Пошани», відзнака ОДУВС «За сумлінність», медаллю «За волонтерську діяльність». 
Занесений на Дошку пошани МВС України.

Основні напрями наукового пошуку

Організація і тактика оперативно- розшукової діяльності
Є автором понад 300 наукових та навчально- методичних праць, серед яких 

11 монографій, 5 підручників, 2 науково- практичних коментаря, понад 200 наукових 
статей та тези наукових доповідей (у тому числі, у закордонних наукових журналах, які 
індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection), понад 
80 навчальних та навчально- методичних праць та 2 науково-популярні видання.

Під науковим керівництвом С.В. Албула підготовлено шість кандидатів наук / 
докторів філософії.

В.Б. Любчик, спеціальність 12.00.09 –  кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно- розшукова діяльність. Тема «Організація і тактика 
запобігання та розкриття корисливо- насильницьких злочинів у курортній місцевості 
(за матеріалами підрозділів карного розшуку)», 2012 р.

Д.О. Ноздрін, спеціальність 12.00.09 –  кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно- розшукова діяльність. Тема «Організація і тактика 
протидії органів внутрішніх справ злочинам у сфері незаконного обігу синтетичних 
наркотичних засобів (за матеріалами підрозділів карного розшуку)», 2013 р.
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О.А. Марченко, спеціальність 12.00.09 –  кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно- розшукова діяльність. Тема «Процесуальний порядок 
звільнення від кримінальної відповідальності», 2018 р.

Р.В. Домніцак, спеціальність 12.00.09 –  кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно- розшукова діяльність. Тема «Організаційно- 
тактичні засади протидії корисливо- насильницьким злочинам відносно іноземців 
(за матеріалами кримінальної поліції західних областей України)», 2019 р.

К.М. Манойленко, спеціальність 081 – Право. Тема «Правові та організаційно- 
тактичні засади протидії злочинам проти власності туристів в Україні», 2020 р.

С.Л. Дьоров, спеціальність 081 – Право. Тема «Теоретико- правові та  
організаційні засади оперативного пошуку злочинно- активних осіб підрозділами 
кримінальної поліції», 2021 р.

Вибрані наукові праці
1. Оперативно- розшукові операції із залученням негласних працівників: правові та 

організаційно- тактичні засади : монографія / Албул С.В., Щурат Т.Г. Одеса : ОДУВС, 
2022. 290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

2. Оперативний пошук в діяльності підрозділів кримінальної поліції: правові та 
організаційно- тактичні засади : монографія / С.В. Албул, С.Л. Дьоров, М.О. Волошина ; 
за заг. редакцією С.В. Албула. Одеса : ОДУВС, 2022. 220 с. (Серія: Теорія  
і практика ОРД).

3. Крізь століття: історичні нариси / Албул С.В. Одеса : Видавець Букаєв Вадим 
Вікторович, 2022. 124 с.

4. Негласні слідчі (розшукові) дії : навчальний посібник / С.В. Албул, С.А. Дроботов, 
Г.І. Масяйкін, Д.М. Павлов ; за заг. ред. С.А. Дроботова. Київ : Інститут УДО України 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2022. 472 с.

5. Організаційно- тактичні засади оперативної установки : навчальний посібник / 
С.В. Албул, М.О. Волошина, С.В. Пеньков. Дніпро : ДДУВС, 2021. 168 с. (Серія: 
Теорія і практика ОРД).

6. Контрольована та оперативна закупка, контрольована поставка: організація і тактика 
проведення : навчальний посібник / С.В. Пеньков, С.В. Албул, М.О. Волошина, 
В.Г. Олексенко. Дніпро : ДДУВС, 2021. 172 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

7. Оперативно- розшукова протидія злочинам проти власності туристів в Україні : 
монографія / С.В. Албул, К.М. Манойленко ; за заг. ред. С.В. Албула. Одеса :  
ОДУВС, 2021. 178 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

8. Основи оперативно- розшукової діяльності в Україні : навчальний посібник / В.В. Аброськін, 
С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. Щурат ; за заг. ред. 
В.В. Аброськіна. Одеса : ОДУВС, 2020. 290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).
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9. Оперативно- розшукова протидія корисливо- насильницьким злочинам відносно 
іноземців у західних областях України : монографія / С.В. Албул, М.О. Волошина, 
Р.В. Домніцак, В.В. Шендрик. Харків : ХНУВС, 2019. 264 с. (Серія: «Оперативно- 
розшукова парадигма»).

10. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень : підручник / 
С.В. Албул, О.М. Цільмак, О.Є. Користін, О.М. Заєць та ін. ; за заг. ред. О.М. Цільмак. 
Одеса : Фенікс, 2017. 352 с.

11. Основи оперативно- розшукової діяльності : термінологічний словник / Албул С.В. 
Одеса : Астропринт, 2017. 132 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

12. 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.

13. 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. наук. ред. С.М. Гусарова. 
Харків : вид- во ХНУВС, 2015. 232 с.

14. Кримінальний процес України : навчальний посібник / С.В. Албул, С.Л. Деревянкін, 
О.В. Поліщук. Одеса : ОДУВС, 2015. 476 с.

15. Оперативно- розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : 
підручник / 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.

16. 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.

Особистий внесок у розвиток університету
С.В. Албул є автором та співавтором 85 наукових статей у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, 5 публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science 
Core Collection.

Має п’ять Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори.
Неодноразово отримував диплом «Кращий науковець року» Одеського державного 

університету внутрішніх справ.
Є членом редколегії наукових фахових журналів «Південноукраїнський правничий 

часопис», «Юридичний бюлетень».
Є співзасновником та заступником Голови Всеукраїнської асоціації науковців та 

фахівців у сфері оперативно- розшукової діяльності. Член Союзу юристів України. 
Член Міжнародної поліцейської асоціації. Член Міжнародного освітнього товариства 
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“Sonnenberg Kreis” (Німеччина). Експерт Європейського інституту післядипломної 
освіти та Академії ГУСПОЛ (Чеська республіка).

Є гарантом освітньо- професійної програми підготовки за другим рівнем вищої освіти 
(магістр) з галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна 
діяльність».
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