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1. Контактна інформація:                                          

      e-mail: iunika1047@gmail.com 

                                                                     

профіль у Google Академії:  

                 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=oBiESsYAAAAJ&hl=uk 

 

2. Основна інформація: 

        

2.1. Досвід роботи: 43 роки (з них – 

35 років – науково-педагогічної 

роботи у навчальних закладах ІV – 

рівня акредитації). 

        З 1985 р. по 1989 р. викладач 

кафедри оперативної роботи КВШ 

МВС СРСР, з 1989 р. по 1990 р. – 

старший викладач кафедри 

оперативної роботи КВШ МВС 

СРСР, з 1990 р. по 1992 р. – в. о. 

доцента кафедри оперативної роботи 

КВШ МВС СРСР, з 01. 1992 р. по 06. 

1992 р. доцент кафедри оперативної 

роботи КВШ МВС СРСР, з 1992 р. 

по 1995 р. – заступник начальника 

кафедри теорії та практики 

оперативно-розшукової роботи 

Української академії внутрішніх 

справ. 

          З жовтня по грудень 1995 р. – 

виконавчий директор з правового 

циклу ВНЗ «Національної академії 

управління». 

        Нікітін Ю.В. започаткував та 

організував створення юридичного 

факультету у ВНЗ «Національна 

академія управління» (1995 р.). З 

грудня 1995 р.  – декан юридичного 

факультету ВНЗ «Національна 

академія управління», з 2004 р. – 

доцент кафедри цивільного, 

господарського та кримінального 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oBiESsYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oBiESsYAAAAJ&hl=uk


права, з 2008 р. – професор, 

завідувач кафедри «Теорії та історії 

держави та права», з 2013 р. – 

професор, завідувач кафедри 

«Кримінального права та процесу»,  

з 2015-2018 рр.  – завідувач кафедри 

«Кримінального права, кримінології, 

цивільного та господарського 

права», декан юридичного 

факультету ВНЗ «Національна 

академія управління». 

        З вересня 2018 р. по теперішній 

час – професор кафедри 

кримінального права та кримінології 

ННІ права Університету державної 

фіскальної служби України. 

       2.2. Наукова робота:  

       У 2012 році захистив дисертацію 

на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право на 

тему «Протидія злочинності в 

системі забезпечення внутрішньої 

безпеки українського суспільства». 

      У 2015 році присвоєно вчене 

звання професора кафедри 

кримінального права та процесу. 

        Сфера наукових інтересів:   
методологія вищої освіти, педагогіка 

вищої школи, методологія наукової 

творчості,кримінологія, кримінальне 

право, національна безпека, 

кримінально-виконавче право, 

юридична психологія, методика 

викладання у ЗВО, політологія, 

компаративістика. 

        Наукова діяльність: є автором 

понад 200 наукових та навчально-

методичних праць, з них:  101 стаття 

у фахових виданнях (1- SCOPUS),  

підручників – 3, навчальних 

посібників – 15 (з грифом МОН 

України  – 11), монографій – 9, 

навчально-методичного характеру – 

72. 

        Навчальні дисципліни, що 

викладає: «Кримінальне право 

України (особлива частина)», 

«Кваліфікація злочинів та 

запобігання у сфері оподаткування 

та митного контролю», 

«Методологія кримінологічних 

досліджень», «Сучасні 

кримінологічні характеристики 

окремих видів злочинності в 

України». 

2.3. Додаткова інформація: 

      Нагороди та відзнаки: 

Нагороджений Почесною грамотою 

Міністерства освіти та науки 

України (2004 р.), знаком 

“Відмінник міліції” (1980 р.), знаком 

“Відмінник освіти України” (2004 

р.), Подякою Київського міського 

голови (2004 р.), Почесною 

грамотою Спілки юристів України 

(2005 р.), Почесною грамотою 

Союзу юристів України (2014 р.), 

Почесною грамотою Національної 

академії внутрішніх справ та Ради 

ветеранів (2014 р.), Подяка 

Національної поліції України (2019 

р.),  Грамоти та подяки Університету 

державної фіскальної служби 

України. 

      Громадська діяльність: член 

Спеціалізованої ради із захисту 

кандидатських дисертацій у ВНЗ 

«Національна академія управління»; 

заступник голови  Спеціалізованої 

вченої ради Д  27.855.03 

Університету державної фіскальної 

служби України; член редколегії 

фахового юридичного видання 

«Юридична наука»; член ГО 

«Незалежні експерти України»; член 

Ради Союзу юристів України, член 

Всеукраїнської ГО з кримінального 

права. 

 



 


