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Вступ

Видання «Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і пра+
ва» вперше в Україні було започатковано Академією правових наук України у 1995
році на виконання її статутних завдань та функцій, зокрема, щодо планування та
координації правових досліджень в Україні, узгодження тематики кандидатських
та докторських дисертацій з юридичних наук. Ця праця є вже чотирнадцятим
довідковим виданням цього напряму.

До Переліку включені теми докторських та кандидатських дисертацій, які
були затверджені вченими радами вищих юридичних закладів освіти, юридичних
факультетів та науково+дослідних установ юридичного профілю України протягом
2009 року.

Цим виданням Академія правових наук України ставить за мету поширення
інформації серед наукової громадськості щодо основних напрямів дисертаційних
досліджень, які виконуються в Україні. Сподіваємось, що це дасть змогу вченим
радам вищих юридичних закладів освіти, юридичних факультетів та науково+
дослідних установ юридичного профілю, науковим керівникам, аспірантам та
пошукувачам здійснювати планування науково+дослідної роботи, проводити
дисертаційні дослідження з найбільш актуальних проблем держави і права, уникати
повторення та дублювання тематики, забезпечувати ефективність наукових
досліджень.

Теми дисертаційних досліджень, наведені у Переліку, розміщені відповідно до
номенклатури спеціальностей «Юридичні науки», затвердженої ВАК України.

За певною спеціальністю спочатку подаються докторські, а потім
кандидатські дисертації. У відповідних графах вказано тему дисертації, її
виконавця, наукового керівника (консультанта) та наукову установу, в якій
виконується робота. Теми дисертаційних досліджень подаються із збереженням їх
мовностилістичних особливостей – у тому вигляді, як вони були затверджені
вченими радами відповідних закладів і установ, за винятком явних орфографічних
помилок.

Усі теми дисертаційних досліджень пройшли рецензування координаційних
бюро відділень Академії правових наук України, які проаналізували теми на їх
відповідність конкретній спеціальності, оцінили їх актуальність, коректність
формулювання, вказали на доцільність розробки певних напрямів дисертаційних
досліджень тощо.

У 2009 році збереглася тенденція до збільшення кількості затверджених тем
з юридичних наук. Усього у 2009 році в Україні затверджено 1534 теми дисер+
таційних досліджень у галузі держави і права, що на 371 тему більше, ніж у
2008 році.

Аналіз тем за різними спеціальностями показує таке їх співвідношення:
за спеціальністю 12.00.01 було затверджено 159 тем, що складає 10,4 % від за+

гальної кількості затверджених тем;
за спеціальністю 12.00.02 — 37 затверджених тем (2,4 %);
за спеціальністю 12.00.03 — 156 тем (10,2 %);ISBN  978-966-458-167-4



за спеціальністю 12.00.04 — 67 тем (4,4 %); 
за спеціальністю 12.00.05 — 55 тем (3,6 %); 
за спеціальністю 12.00.06 — 61 тема (4 %); 
за спеціальністю 12.00.07 — 400 тем (26 %); 
за спеціальністю 12.00.08 — 181 тема (11,8 %); 
за спеціальністю 12.00.09 — 285 тем (18,6 %); 
за спеціальністю 12.00.10 — 21 тема (1,4 %); 
за спеціальністю 12.00.11 — 37 тем (2,4 %); 
за спеціальністю 12.00.12 — 32 теми (2 %); 
за спеціальністю 19.00.06 — 21 тема (1,4 %); 
за спеціальністю 21.07.05 — 18 тем (1,2 %); 
за спеціальністю 25.00.01 — 3 теми (0,2 %); 
за спеціальністю 25.00.03 — 1 тема (0,06 %). 

Більше всього тем було затверджено за спеціальністю 12.00.07 — адміністра
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне право — 400 тем (26 % від 
загальної кількості тем), а також за спеціальністю 12.00.09 кримінальний про
цес і криміналістика; судова експертиза — 292 теми (19 % від загальної кількості 
тем). 

Серед юридичних закладів, у яких затверджуються теми, більше всього тем 
затверджуються вищими навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ 
України — 749 тем, або 48,9 % від усіх затверджених тем, хоча 8 закладів МВС 
складають лише 10,5 % від усіх ВНЗ юридичного профілю. 

Із 1534 тем отримали зауваження 378 тем, що складає 24,6 % (у 2008 році цей 
показник становив 30,5 %) . При цьому найбільшу кількість зауважень — 
228 зроблено щодо тем, затверджених у вищих навчальних закладах МВС Ук
раїни (60,5 % від усіх зроблених зауважень). Найбільшу кількість зауважень у 
розрізі окремих спеціальностей — 160 (42,4 %) зроблено щодо тем, затверджених 
за спеціальністю 12.00.09 кримінальний процес і криміналістика; судова експер
тиза. 

Крім того, відділення АПрН України відмічають недотримання багатьма закла
дами пп. 30, 40, 48 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 
кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 
1999 року № 309, щодо обмеження кількості докторантів, аспірантів та здобувачів, 
прикріплених до одного наукового керівника. Так, наприклад, лише у 2009 році 
В. М. Єрмоленко став науковим керівником 13 аспірантів та здобувачів, С. В. Об-
шалов — 10, Ю. Д. Притика — 12, Є. О. Харитонов — 11, Г. І. Чанишева — 13. 

При рецензуванні тематики дисертаційних досліджень відділеннями АПрН 
України звернуто увагу на велику кількість тем, які не мають належного рівня 
актуальності, зокрема, внаслідок наявності вже захищених робіт за такими на
прямами, що свідчить про відсутність ґрунтовного аналізу наукових проблем по-
шукувачами та їх науковими керівниками. З огляду на останнє Управління пла
нування і координації правових досліджень Академії правових наук України ре
комендує пошукувачам та науковим керівникам під час вибору теми 
дисертаційного дослідження використовувати Інформаційно-пошукову систему 
«Дослідження в галузі держави і права» на СІ), яка розроблена Науково-
дослідним центром правової інформатики АПрН України та містить інформацію 
щодо тем дисертаційних робіт з юридичних наук, затверджених за період 1992— 
2009 рр. 

Академія правових наук України сподівається на подальшу плідну співпра
цю з усіма юридичними вищими навчальними закладами, юридичними факуль
тетами та науково-дослідними установами юридичного профілю. 

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права впорядко
вано Управлінням планування і координації правових досліджень Академії право
вих наук України. 
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ 
(12.00.01) 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

№ Назва дисертації Виконавець 
Науковий 

консультант 
Наукова установа 

1 Евристичні засади 
праворозуміння 

Костенко О.Б. проф. 
Безклубий I.A. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

2 Соціально-економічні права: 
історія становлення та сучасний 
стан забезпечення їх в Україні 

Загоруй І.С. д.ю.н., проф. 
Козюбра М.І. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 

3 Правові основи екологічної 
політики Європейського Союзу 
(перезатеердження) 

Лозо В.М. д.ю.н., проф. 
Гетьман А.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права АПрН України 

№ Назва дисертації Виконавець 
Науковий 

консультант 
Наукова установа 

Зміст 
зауваження 

4 Історико-правові 
основи діяльності 
поліції, жандармерії та 
спеціальних служб 
Російської імперії на 
території України по 
боротьбі з тероризмом 
(XIX - поч. XX ст.) 

Філонов О.В. д.ю.н., проф. 
Діхтієвський П.В. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 
ім. Е.О. Дідоренка 

Назва теми 
некоректна 
і потребує 
уточнення 
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5 Кримінально-правова 
політика у сфері 
майнових покарань  
на українських землях 
(історико-правове 
дослідження) 

Марисюк К.Б. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 

Потребують 
уточнення 
хронологічні 
рамки 
дослідження 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 
6 Громадський контроль  

в Україні як інститут 
громадянського суспільства: 
теоретико-правовий аспект 

Наливайко Т.В. к.ю.н., проф. 
Кельман М.С. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

7 Дозвільна діяльність органів 
внутрішніх справ Радянської 
України (історико-правове 
дослідження) 

Мензаренко Ю.Ю. к.ю.н., доц. 
Горбачов В.П. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

8 Правове регулювання діяльності 
Державної автомобільної 
інспекції на території Донбасу у 
1943–1953 рр. 

Тішаков М.П. д.ю.н., проф. 
Шевченко А.Є. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

9 Організаційно-правові засади 
діяльності слідчих підрозділів 
ОВС в Радянській Україні 

Ісмайлов К.Ю. к.ю.н., доц. 
Погрібний І.М. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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10 Діяльність ОВС УРСР щодо 
виховання особового складу  
у 70–90-х рр. ХХ ст. (історико-
правовий аспект) 

Мозалевська В.О. д.ю.н., проф. 
Шевченко А.Є. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

11 Роль правової доктрини  
у правозастосуванні 

Курта О.О. к.ю.н., доц. 
Погрібний І.М. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

12 Правовий інтерес: 
загальнотеоретична 
характеристика 

Савченко С.В. д.іст.н., проф. 
Тимченко С.М. 

Запорізький 
національний 
університет 

13 Теоретико-правовий аналіз 
розвитку держави в умовах 
глобалізації 

Клопков С.М. к.філос.н., доц. 
Удовика Л.Г. 

Запорізький 
національний 
університет 

14 Юридичні конструкції як засіб 
пізнання правових явищ 

Зінченко О.В. к.філос.н. 
Тарахонич Т.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

15 Державний центр УНР в екзині: 
історико-правове дослідження 

Панова І.Ю. к.ю.н., с.н.с. 
Музика І.В. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

16 Міські сирітські суди в Україні: 
історико-правове дослідження 

Малишев О.О. к.ю.н., проф. 
Усенко І.Б. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 
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17 Зловживання правом: 
теоретико-правове дослідження 

Українчук О.О. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

18 Система соціальних прав 
людини: питання теорії 

Волкова О.М. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

19 Правовий акт як форма прояву 
правового життя: теоретико-
правові аспекти 

Куціпак О.В. к.ю.н., с.н.с. 
Тарахонич Т.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

20 Парламентська форма 
державного правління 

Дородний П.Г. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

21 Інститут глави держави  
в українському державотворенні 

Житник О.О. д.філос.н., проф. 
Мироненко О.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

22 Критерії ефективності 
правового регулювання: 
порівняльно-правовий  
аналіз 

Вольвак О.М. д.ю.н., проф. 
Зайчук О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

23 Державно-правові погляди  
М.І. Палієнка 

Карпенко О.П. д.ю.н., проф. 
Недюха М.П. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

24 Субсидіарність як принцип 
юридичної науки 

Савіовський М.Ю. д.ю.н., проф. 
Недюха М.П. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

25 Правові засади реалізації 
народного суверенітету  
в Україні 

Неліп І.М. д.ю.н., проф. 
Зайчук О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

9 

26 Історія становлення та розвиток 
податкової міліції в Україні  
(1991–2005 роки) 

Чепелюк К.В. д.ю.н., проф. 
Недюха М.П. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

27 Безпека особи в сучасній 
українській державі (теоретико-
правове дослідження) 

Лобода А.М. к.ю.н., проф. 
Горова О.Б. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

28 Еволюція земельних 
правовідносин на Волині  
у 1939–1964 рр. (на прикладі 
Волинської та Рівненської 
областей) 

Махаринець М.Є. к.іст.н., доц. 
Захарченко П.П. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

29 Правосвідомість народного 
депутата України (теоретико-
правові аспекти) 

Суслов Є.І. д.ю.н., проф. 
Ярмиш О.Н. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

30 Сучасне право розуміння  
в контексті доктрини 
неолібералізму 

Толкачов О.А. доц. Неліп М.І. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

31 Техніко-юридична експертиза 
проектів нормативно-правових 
актів в Україні 

Власенко І.І. доц. Дзейко Ж.О. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

32 Розвиток місцевого судоустрою 
Сумщини у кінці XVIII – на 
початку XX ст. 

Алещенко І.О. доц. Чехович В.А. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

33 Організаційно-правові засади 
розвитку освіти в період 
Української національної 
революції 1917–1921 рр. 

Грабовська Г.М. доц. Чехович В.О. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 
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34 Юридична відповідальність  
в правовій науці України  
та Польщі 

Сердюк В.В. проф. 
Безклубий І.А. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

35 Генезис праворозуміння Ганса 
Кельзена 

Ковтонюк А.М. доц. Неліп М.І. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

36 Теоретико-правові аспекти 
співвідношення форми та типу 
держави 

Богушова І.В. к.ю.н., доц. 
Варич О.Г. 

Київський університет 
права НАН України 

37 Правові та політичні норми  
в системі соціального 
регулювання (теоретико-правові 
аспекти співвідношення) 

Мохонько А.В. к.ю.н., доц. 
Тарахонич Т.І. 

Київський університет 
права НАН України 

38 Теоретичні та практичні основи 
юридичної техніки 
кодифікаційних актів 

Поліщук Г.Б. к.ю.н., доц. 
Дідич Т.О. 

Київський університет 
права НАН України 

39 Внутрішній і міжнародний 
аспекти легітимації  
радянської влади в Україні  
в 1917–1922 рр. 

Дмитрасевич Н.О. д.іст.н., проф. 
Дорошко М.С. 

Київський університет 
права НАН України 

40 Влада і право в творчій 
спадщині Ф.В. Тарановського 
(перезатвердження теми) 

Дмитренко О.В.  д.ю.н., проф. 
Скакун О.Ф. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

41 Особливості регулювання 
земельних відносин 
Лівобережної України у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
(історико-правовий аспект) 

Ткаченко О.О. д.ю.н., доц. 
Атоян О.М. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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42 Дискреційні повноваження  
в діяльності органів внутрішніх 
справ: теоретико-правове 
дослідження 

Бойчук М.І. к.ю.н.  
Тополевський Р.Б. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

43 Депортаційно-репресивні 
процеси на території 
Станіславської області у 1939–
1953 рр.: історико-правовий 
аспект 

Андрухів О.І. д.ю.н., проф. 
Шевченко А.Є. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

44 Правоохоронні громадські 
формування Української РСР 
(середина 1940-х – 60-ті роки) 

Воробець О.С. к.ю.н.  
Поліковський М.Ф. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

45 Інститут застави в Україні: 
історико-правове дослідження 

Ісманицька Т.І. к.ю.н., доц.  
Курило Т.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

46 Боротьба за правовий статус 
української мови у Східній 
Галичині у міжвоєнний період 
(1919–1939 рр.) 

Марковський В.Я. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

47 «Оксамитові революції» 
наприкінці ХХ століття  
в країнах Центрально-Східної 
Європи: історико-правове 
дослідження 

Мельниченко Б.Б. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

48 Особливості правового нігілізму 
в Україні періоду суспільних 
трансформацій 

Дручек О.В. к.ю.н., доц.  
Кельман М.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

49 Відносно визначені норми 
права: поняття, структура, 
функції 

Заморська Л.І. д.ю.н., проф. 
Козловський А.А. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

50 Законодавчі дефініції: поняття, 
структура, функції 

Подорожна Т.С. д.ю.н., проф. 
Козловський А.А. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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51 Взаємодія засобів 
приватноправового і публічно-
правового регулювання  
в законодавстві України 

Буньковська О.В. к.ю.н., доц. 
Рабінович С.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

52 Нормативно-правове 
забезпечення функціонування та 
оперативно-службової 
діяльності Прикордонних військ 
України в 1991–2003 роках: 
історико-правове дослідження 

Процик В.М. д.іст.н., проф. 
Кабачинський М.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

53 Встановлення і розбудова 
радянського державного 
режиму в південній частині 
Бессарабії 1940–1948 рр., 
інкорпорація та освоєння 
острова Зміїного (історико-
правове дослідження) 

Бурова Є.Д. д.ю.н., проф. 
Макарчук В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

54 Становлення та розвиток митної 
справи на західноукраїнських 
землях з ІХ ст. до 90-х рр.  
ХХ ст. (на матеріалах 
Львівської митниці) 

Сай Н.Я. к.ю.н., доц.  
Курило Т.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

55 Теоретико-правові засади 
забезпечення законності  
та правопорядку органами 
внутрішніх справ в умовах 
побудови громадянського 
суспільства 

Дидин Н.В. к.ю.н. 
Ситар І.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

56 Моральні оцінки у тлумаченні 
та застосуванні юридичних 
норм 

Тарнавська М.І. к.ю.н., доц. 
Рабінович С.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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57 Участь політико-правових 
суб’єктів Української РСР  
в розробці та утвердженні 
основних інститутів 
міжнародного права  
(1944–1991 рр.) 

Дудакова Ю.С. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

58 Цивільне право на українських 
землях у складі Великого 
князівства Литовського: 
історико-правове дослідження 

Майкут Х.В. д.ю.н., проф. 
Грищук В.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

59 Інститут президентства  
і держава: історико-правовий 
аспект 

Поплавська А.Е. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

60 Роль юридичних клінік  
у формуванні вмінь реалізації 
права студентами юридичних 
спеціальностей 

Фігель Ю.О. к.ю.н., доц. 
Гарасимів Т.З. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

61 Судова влада в період 
розбудови громадянського 
суспільства: теоретико-
правовий аспект 

Струс-Духнич Т.В. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

62 Становлення і розвиток 
вірменського права  
в Правобережній Україні  
(XIV — кінець XVIII ст.) 

Галоян А.Л. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

63 Нематеріальні об’єкти 
правовідносин: 
загальнотеоретичне 
дослідження 

Беген Б.І. к.ю.н., доц. 
Рабінович С.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

64 Офіційне тлумачення 
юридичних норм як засіб 
встановлення і трансформації їх 
змісту 

Гончаров В.В. проф.  
Рабінович П.М. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 
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65 «Саксонське зерцало» та його 
вплив на розвиток джерел права 
держав Центральної і Східної 
Європи (ХІІІ–ХVІІІ ст.) 

Гуменюк Г.П. проф. 
Тищик Б.Й. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

66 Становлення і розвиток 
правової освіти та науки  
у Львівському університеті: 
історико-правове дослідження. 
ХVІІ–ХХ ст. 

Кахнич В.С. доц. 
Кобилецький М.М. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

67 Правове посередництво як 
принцип соціальної 
демократичної держави 

Рой О.О. д.соц.н., проф. 
Герасіна Л.М. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування АПрН 
України 

68 Присяжні засідателі та станові 
представники в судових органах 
українських губерній Російської 
імперії (друга половина ХІХ – 
початок ХХ століття) 

Середа О.В. д.ю.н., проф. 
Рум’янцев В.О. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

69 Розвиток правового статусу 
купецтва на Лівобережній 
Україні ХVІІІ–ХІХ ст. 

Панченко О.С. к.ю.н., доц. 
Криворучко О.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

70 Нормативні основи діяльності 
громадсько-політичних  
і релігійних об’єднань  
1921–1929 рр. 

Гонтаренко А.І. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

71 Правові основи становлення 
залізничної мережі на теренах 
України (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.) 

Корнієнко П.С. к.ю.н., проф. 
Тимченко А.П. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 
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72 Історія та сьогодення інституту 
банкрутства в Україні  
з урахуванням досвіду країн 
Західної Європи 

Опенько Д.А. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

73 Акти тлумачення норм права  
в системі правових актів 

Зубенко А.В. д.ю.н., проф., 
провідний науковий 
співробітник 
Інституту держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України  
Акуленко В.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

74 Політико-правові погляди 
Андрія Яковліва 

Маньгора Т.В. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

75 Конфедерація як міжнародно-
правове об’єднання держав 
(теоретичний аспект) 

Плахтій Ю.В. к.ю.н., проф. 
Огірко Р.С. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

76 Референдум як форма 
безпосередньої правотворчості 
українського народу (теоретичні 
аспекти) 

Рябченко Т.О. к.ю.н., проф. 
Федоренко В.С. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

77 Роль громадянського 
суспільства в захисті прав  
і свобод людини  
та громадянина: теоретичні 
аспекти 

Прудивус Л.І. д.ю.н., проф., 
академік 
НАН України, 
академік 
АПрН України 
Шемшученко Ю.С. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

78 Буква і дух права в тлумаченні 
Конституції та законів України 

Уласевич А.С. к.ю.н., доц. 
Савенко М.Д. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 
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79 Інститут вето в системі 
стримувань і противаг 
європейських країн: 
порівняльно-правовий аналіз 

Яворська В.В. к.ю.н., доц. 
Савенко М.Д. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

80 Становлення і розвиток 
доктрини конституціоналізму  
в європейській політико-
правовій думці 

Гупало К.П. д.ю.н., доц. 
Шевчук С.В. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

81 Правосуб’єктність 
транснаціональних корпорацій: 
порівняльний аналіз 
міжнародно-правового та 
національного регулювання 

Крахмальова К.О. д.ю.н., доц. 
Шевчук С.В. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

82 Верховенство права в практиці 
органів конституційної 
юрисдикції пострадянських 
держав: порівняльний аналіз 

Буняк В.С. д.ю.н., проф. 
Козюбра М.І. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

83 Особливості застосування 
міжнародних договорів України 
з міжнародними фінансовими 
організаціями в національному 
праві 

Клименко А.Р. д.ю.н., проф. 
Василенко В.А. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

84 Співвідношення міжнародного 
та національно-правового 
регулювання статусу персоналу 
міжнародних організацій 

Радченко А.І. д.ю.н., проф. 
Василенко В.А. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

85 Поняття та види локальних 
правових актів 

Форманюк В.В. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

86 Канонічні основи судочинства  
у християнській церкві 

Сандуленко О.С. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

87 Держава і право в працях  
О.В. Сурілова 

Арнаутова Л.П. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю.М. 

Одеська національна 
юридична академія 
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88 Державно-приватне 
партнерство: 
загальнотеоретичне юридичне 
дослідження 

Волкова А.С. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

89 Поняття та види правової 
допомоги: загальнотеоретичне 
дослідження 

Личко В.С. к.ю.н., проф. 
Завальнюк В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

90 Правовий примус і його 
різновиди: загальнотеоретичне 
дослідження 

Ходарева Л.В. к.ю.н., проф. 
Завальнюк В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

91 Поняття та види правових 
тезаурусів: загальнотеоретичне 
дослідження 

Антонова Є.М. к.ю.н., проф. 
Завальнюк В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

92 Правова спадщина  
М.Ю. Чижова: теоретичний 
аспект (зміна теми) 

Дзевелюк А.В. д.ю.н., проф. 
Дудченко В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

93 Правове життя  
в категоріальному апараті 
юриспруденції 

Ноздрiн О.М. д.ю.н., проф. 
Дудченко В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

94 Держава в етатистському 
вимірі: загальнотеоретичний 
аспект 

Джолос С.В. д.ю.н., доц. 
Крестовська Н.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

95 Прийоми правового 
регулювання в механізмі дії 
права України (зміна теми) 

Іванів С.П. д.ю.н., доц. 
Крестовська Н.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

96 Виконання правозастосовчих 
актів (загальнотеоретичний 
аспект) 

Близнюк Л.В. к.ю.н., доц. 
Мельничук О.С. 

Одеська національна 
юридична академія 

97 Юридичний договір та його 
різновиди (загальнотеоретичне 
дослідження) 

Цховребов М.Г. к.ю.н., доц. 
Мельничук О.С. 

Одеська національна 
юридична академія 
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98 Правове забезпечення концепції 
сталого розвитку сучасної 
держави: теоретико-
компаративістський аналіз 
(зміна теми) 

Янчук Н.Д. к.ю.н., проф. 
Аракелян М.Р. 

Одеська національна 
юридична академія 

99 Правові засади формування 
інституту міського 
самоврядування в Російській 
імперії у другій половині ХІХ ст. 
(на матеріалах міста Одеси) 

Тиганій К.А. к.ю.н., проф. 
Аракелян М.Р. 

Одеська національна 
юридична академія 

100 Генеральний уряд як інститут 
влади Гетьманщини другої 
половини ХVII–ХVІІІ ст. 

Журавель М.В. д.полiт.н., проф. 
Вiтман К.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

101 Роль адвокатури Галичини  
в становленні державно-
правової думки на 
західноукраїнських землях 
др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Бойчук А.Ю. д.ю.н., проф. 
Аніщук Н.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

102 Правові засоби впливу місцевих 
органів виконавчої влади на 
економіку регіону 

Калинюк С.С. д.ю.н., проф.  
Лемак В.В. 

Ужгородський 
національний 
університет 

103 Правова форма здійснення 
економічної функції держави: 
теоретичні і практичні аспекти 

Тисянчин В.М. д.ю.н., проф.  
Лемак В.В. 

Ужгородський 
національний 
університет 

104 Правове становище Закарпаття 
в складі Австро-Угорщини 

Роман Н.М. д.ю.н., проф.  
Лемак В.В. 

Ужгородський 
національний 
університет 

105 Форма державного правління: 
загальнотеоретичне 
дослідження 

Бариська Я.О. д.ю.н., проф.  
Лемак В.В. 

Ужгородський 
національний 
університет 

106 Механізм захисту прав людини 
в Словацькій Республіці: 
теоретичні і практичні аспекти 

Туряниця В.В. д.ю.н., проф.  
Лемак В.В. 

Ужгородський 
національний 
університет 
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107 Порушення прав людини  
в період утвердження 
радянського режиму на 
Закарпатті 1946–1950 рр.: 
історико-правове дослідження 

Пеца Д.Д. д.ю.н., проф.  
Лемак В.В. 

Ужгородський 
національний 
університет 

108 Становлення та розвиток 
правоохоронних функцій 
держав Стародавнього світу 

Загуменна Ю.О. к.іст.н., доц. 
Гавриленко О.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

109 Правове регулювання та 
організація фінансово-
економічної діяльності органів 
місцевого самоврядування на 
українських землях у складі 
Російської імперії (кінець  
XVIII — початок ХХ ст.) 

Пампура М.В. д.ю.н., с.н.с. 
Головко О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

110 Протидія організованій 
злочинності в УСРР у роки 
нової економічної політики 
(1921–1929 рр.) 

Семикопний А.Д. д.ю.н., с.н.с. 
Головко О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

111 Співвідношення об’єктивних та 
суб’єктивних чинників  
в процесі правоутворення 

Логвінов Д.В. к.ю.н., доц. 
Погрібний І.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

112 Кодифікація юридичних джерел 
в західній традиції 
європейського права 

Антоненко В.О. к.ю.н., доц. 
Волошенюк О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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113 Організаційно-правові засади 
діяльності прокуратури  
в українських губерніях 
Російської імперії у другій 
половині ХІХ — на початку  
ХХ ст. 

Кашарський Ф.В. к.іст.н., доц. 
Гавриленко О.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

114 Діяльність поліції Російської 
імперії з правової охорони 
державних фінансів на 
українських землях (кінець 
XVIII — початок ХХ ст.) 

Рязанцева І.М. д.ю.н., с.н.с. 
Головко О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

115 Становлення та розвиток 
інституту покарання у праві 
держав Стародавнього світу 

Велика Є.С. к.іст.н., доц. 
Гавриленко О.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

116 Механізм захисту прав дитини  
в Україні 

Румянцева А.В. к.ю.н., доц. 
Шульга А.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

117 Державно-правові погляди  
Д.І. Каченовського 

Охотнікова Н.Г. к.ю.н., доц. 
Червяцова А.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

118 Деонтологічні засади 
формування професіоналізму 
суддів в країнах Європи 

Городнича Л.С. д.ю.н., проф. 
Скакун О.Ф. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
119 Програмне 

регулювання  
в українському праві 

Клочков В.О. д.ю.н., доц. 
Крестовська Н.М. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Потребує 
уточнення 
об’єкт 
дослідження 

120 Правове регулювання 
діяльності ДСБЕЗ МВС 
України (90-ті рр.  
ХХ ст.) 

Красноносов Є.Ю. д.ю.н., проф. 
Шевченко А.Є. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема занадто 
вузька для 
спеціальності 
12.00.01 

121 Толерантність як 
складова правової 
культури працівників 
ОВС України 
(загальнотеоретичне 
дослідження) 

Монастир- 
ська М.В. 

к.ю.н., проф. 
Шульга А.М. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 

122 Діяльність міліції  
з протидії економічній 
злочинності у вугільній 
промисловості  
у радянській Україні 
(історико-правове 
дослідження) 

Новікова В.С. к.ю.н., доц. 
Горбачов В.П. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 
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123 Правові аспекти 
діяльності органів 
міліції Донбасу в 1929–
1930 рр. 

Яковлев М.В. к.іст.н., доц. 
Ситнік О.М. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Потребує 
уточнення 
об’єкт 
дослідження.  
Занадто вузькі 
хронологічні 
рамки 
дослідження 

124 Правоохоронні органи 
Донбасу: правовий та 
соціальний стан (1925–
1930 рр.) 

Попова Г.О. д.ю.н., проф. 
Гринюк Р.Ф. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Назва теми  
некоректна  
і потребує 
уточнення 

125 Релігія та право: 
сутнісні особливості та 
їх взаємодія в процесі 
регулювання 
суспільних відносин 

Кучеренко Н.В. к.ю.н. 
Львова О.Л. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Аналогічна 
тема захищена 
Вовком Д.О.  
у 2008 р. 

126 Демократія як явище 
правової дійсності 
(теоретико-правовий 
аналіз) 

Кабанець О.С. к.ю.н. 
Макаренко Л.О. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Тема 
сформульована 
дуже широко  
і потребує 
уточнення 

127 Принципи права як 
критерій зближення 
національних правових 
систем (на прикладі 
англосаксонської  
і романо-германської 
правових сімей) 

Рашевська І.О. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Тема 
сформульована 
дуже широко  
і потребує 
уточнення 
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128 Наказ як різновид 
нормативно-правового 
акту в міліції України 

Босенко М.О. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

129 Правові засади 
правової політики 
держави 

Почтовий М.М. к.ю.н., проф. 
Гіда Є.О. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

130 Розвиток науки 
адміністративного 
права в Київському 
університеті 

Соломаха А.Г. доц. 
Гриценко І.С. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 

131 Правовий статус 
держави: теоретико-
правовий аспект 

Панчишин А.В. к.ю.н., проф. 
Бобровник С.В. 

Київський 
університет права 
НАН України 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

132 Правова природа влади 
(загальнотеоретичне 
дослідження) 

Добош О.Я. к.ю.н., доц.  
Настасяк І.Ю. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
дуже широко  
і потребує 
уточнення 

133 Правове регулювання 
надання психіатричної 
допомоги в Україні 
(загальнотеоретичне 
дослідження) 

Дячук І.Б. к.ю.н., доц.  
Панкевич О.З. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 

134 Правові колізії та 
механізм їх 
розв’язання: теоретико-
правові аспекти 

Коцан Ю.Я. к.ю.н., доц.  
Настасяк І.Ю. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Аналогічна тема 
захищена По-
гребняком С.П. 
у 2001 р. 
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135 Закон та проблеми його 
реалізації в Україні 

Мазурик К.З. к.ю.н., доц. 
Кельман М.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

По проблемі 
існує багато 
робіт. 
Потребує 
уточнення 
предмет 
дослідження 

136 Православна церква  
у Польській державі 
міжвоєнного періоду 
(1919–1939 рр.): 
історико-правовий 
аналіз діяльності 

Федін М.І. д.іст.н., проф. 
Гетьманчук М.П. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Викликає 
сумнів 
відношення 
теми до 
спеціальності 
12.00.01 

137 Парламентська 
діяльність депутатів-
українців, вихідців із 
Тернопільщини, в 
австрійському 
рейхсраті та 
Галицькому крайовому 
сеймі з відстоювання 
інтересів українського 
населення Східної 
Галичини (1848– 
1918 рр.): історико-
правове дослідження 

Баран А.В. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Уточнити 
назву теми 
(занадто довга) 

138 Культура 
корпоративних 
правовідносин: 
теоретико-правовий 
аспект 

Семочко Ю.Г. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва теми 
потребує 
уточнення 
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139 Місцеве 
самоврядування  
в Україні: теоретико-
правовий аспект 

Гулак Л.С. д.ю.н., проф.  
Сливка С.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Потребує 
уточнення 
хронологічних 
рамок та 
предмета 
дослідження 

140 Конституційний суд  
в правовій системі 
України 

Бичков І.Г. к.ю.н., с.н.с. 
Чапала Г.В. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
АПрН України 

Потребує 
уточнення 
об’єкт 
дослідження. 
По темі багато 
досліджень 

141 Роль принципів права  
у процесі 
правозастосування 
(перезатвердження) 

Уварова О.О.  д.ю.н., проф. 
Цвік М.В. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Вже видано 
реферат 
дисертації 

142 Право на освіту та його 
реалізація громадянами 
України, які 
проживають у сільській 
місцевості (теоретико-
правовий аспект) 

Гуріна О.О. д.ю.н., проф. 
Стеценко С.Г. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

143 Становлення та 
розвиток православної 
гілки канонічного 
права як науки та галузі 
права 

Совенко Б.В. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

144 Імплементація права 
народу на 
самовизначення 

Курінний О.В. д.ю.н., проф. 
Василенко В.А. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія» 

Назва теми 
потребує 
уточнення 
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145 Міф i мiфотворчiсть  
у правовому розвитку 
суспільства: 
загальнотеоретичне 
дослідження 

Тiщенко Ю.В. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема потребує 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 
(ближче до 
12.00.12) 

146 Державні борги: 
загальнотеоретичне 
юридичне дослідження 

Федоров В.А. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 

147 Об’єкти правовідносин 
та їх класифікація 

Петренко В.В. к.ю.н., проф. 
Завальнюк В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема 
сформульована 
некоректно 
(немає 
проблеми) 

148 Галузі українського 
права: поняття та види 

Дудник Р.М. к.ю.н., проф. 
Завальнюк В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема 
сформульована 
некоректно 
(немає 
проблеми) 

149 Правовий порядок 
Запорізької Січі: 
історико-теоретичне 
дослідження 

Поперечна Н.В. д.ю.н., доц. 
Крижанівсь- 
кий А.Ф. 

Одеська національна 
юридична академія 

Потребує 
уточнення 
предмет 
дослідження 

150 Правове виховання 
молоді в Україні 

Огринчук С.В. д.ю.н., доц. 
Крижанівсь- 
кий А.Ф. 

Одеська національна 
юридична академія 

Збігається  
з темою  
Проць О.Є. 

151 Глобалізація та 
особливості її проявів 

Пріскалова В.М. д.ю.н., проф. 
Дудченко В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема не має 
відношення до 
юриспруденції 
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152 Централізація та 
децентралізація 
державної влади: 
історико-теоретичне 
дослідження 

Пустовий В.С. д.ю.н., доц. 
Крестовська Н.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

По темі існує 
багато робіт. 
Потребує 
уточнення 
предмет 
дослідження 

153 Правова культура 
молоді: загальнотео-
ретичне дослідження 

Проць О.Є. д.ю.н., доц. 
Крестовська Н.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

Збігається  
з темою 
Огринчук С.В. 

154 Поняття та види 
правової поведінки 

Лещенко А.В. д.ю.н., доц. 
Крестовська Н.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема сформу-
льована неко-
ректно (немає 
проблеми) 

155 Відновна 
відповідальність 

Кожухар В.А. д.ю.н., доц. 
Крестовська Н.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

156 Правовий захист 
малозабезпечених верств 
населення 
Наддніпрянської України 
у політиці національних 
урядів 1917–1921 рр. 

Колосова О.О. к.ю.н., проф. 
Музиченко П.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

Викликає 
сумнів дисерта-
більність теми, 
бо об’єкт 
дослідження 
дуже вузький 

157 Національна правова 
система в умовах 
глобалізації 

Бірюков Р.Н. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х.Н. 

Одеська національна 
юридична академія 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

158 Українсько-іспанські від-
носини в умовах транс-
формації суспільства 

Князєва Д.О. к.ю.н., доц. 
Зикін А.С. 

Одеський національ-
ний університет  
ім. І.І. Мечникова 

Тема не 
належить до 
юриспруденції 

159 Об’єкти правовідносин 
за участю органів 
внутрішніх справ: 
питання загальної 
теорії 

Корячко Л.О. к.ю.н., доц. 
Фандалюк О.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (12.00.02) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

160 Конституційно-правові засади 
організації і функціонування 
правоохоронних органів 
України: проблеми теорії та 
практики 

Боняк В.О. д.ю.н., проф. 
Ярмиш О.Н. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

161 Конституційно-правові 
проблеми установчої влади  
в Україні 

Максакова Р.М. д.ю.н. 
Ющик О.І. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

162 Місцева публічна влада  
в Україні: конституційно-
правові засади функціонування 
та розвитку 

Калиновський Б.В. д.ю.н., проф. 
Колодій А.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук і міжнародного права 

АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
163 Комунальні юридичні 

особи як суб’єкти 
муніципального права 

Лещенко Д.С. д.ю.н., проф. 
Ярмиш О.Н. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема належить 
до 
спеціальності 
12.00.03 
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164 Політичні права  
і свободи людини  
й громадянина  
в Україні 

Заворотчен- 
ко Т.М. 

д.ю.н., доц. 
Пушкіна О.В. 

Дніпропетровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара 

Тема не 
конкретизована, 
розмита, 
потребує 
уточнення 
предмет 
дослідження 

165 Введення закону в дію: 
теоретико-правові 
основи і практика 
України 

Теплюк М.О. д.ю.н. 
Ющик О.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Розв’язання 
питання про 
введення 
закону в дію не 
є «вирішенням 
важливої 
наукової 
проблеми», 
тому ця тема  
не може 
претендувати 
на тематику 
докторської 
дисертації 

166 Виборча інженерія: 
теоретико-
методологічні засади 
та конституційно-
правове забезпечення 

Афанасьєва М.В. д.ю.н., проф. 
Орзіх М.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

Вимагає 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
спеціальності 
12.00.02 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

167 Застосування норм Конституції 
України 

Нікольська О.В. д.ю.н., проф. 
Гринюк Р.Ф. 

Донецький національний 
університет 

168 Механізм реалізації актів 
органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування 

Ганашок О.А. к.ю.н., доц. 
Журавльова Г.С. 

Запорізький 
національний 
університет 

169 Муніципальні виборчі системи 
в Україні та у зарубіжних 
країнах (порівняльно-правове 
дослідження) 

Віхляєв В.В. к.ю.н., с.н.с. 
Батанов О.В. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

170 Право на правову допомогу  
в Україні: актуальні питання 
законодавчого забезпечення 

Шрамко Ю.Т. д.ю.н. 
Ющик О.І. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

171 Конституційно-правові засади 
доступу до правосуддя  
в Україні 

Лужанський А.В. к.ю.н., с.н.с. 
Антонов В.О. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

172 Конституційно-правові засади 
екологічної безпеки в Україні 

Шаганенко П.І. к.ю.н., с.н.с. 
Антонов В.О. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

173 Конституційне право громадян 
України на звернення до 
органів влади (питання теорії та 
практики) 

Котляревська Г.М. д.ю.н. 
Ющик О.І. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

174 Виборче право в Угорській 
Республіці та в Україні 

Ілов І.Ф. к.ю.н. 
Товт М.М. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 
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175 Конституційно-правовий статус 
виборців в Україні 

Грабильнікова О.А. чл.-кор. НАН 
України  
Копиленко О.Л. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

176 Конституційно-правові основи 
взаємовідносин Президента 
України та Верховної Ради 
України 

Бак В.І. к.ю.н., доц. 
Чернецька О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

177 Правові позиції 
Конституційного Суду України 

Кравчук О.В. д.ю.н., проф. 
Зайчук О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

178 Конституційно-правові засади 
зовнішньополітичної діяльності 
України 

Захаренко В.О. к.ю.н., доц. 
Барчук Г.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

179 Конституційно-правові 
відносини: поняття, особливості 
та види 

Зімборовська М.С. д.ю.н., проф. 
Колодій А.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

180 Акти Конституційного Суду 
України як джерело 
конституційного права України 

Ксендзюк В.Б. к.ю.н., доц. 
Демиденко В.О. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

181 Конституційно-правовий статус 
депутатських фракцій 
Верховної Ради України 

Кульчицька О.В. д.ю.н., проф. 
Колодій А.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

182 Територіальний устрій України 
та європейських унітарних 
держав: порівняльно-правовий 
аналіз 

Приполова Л.І. к.ю.н., доц. 
Кравченко В.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

183 Конституційне право громадян 
України на свободу об’єднання 
в політичні партії 

Ситник Ю.М. к.ю.н., проф. 
Олійник А.Ю. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

184 Конституційно-правовий статус 
дитини в Україні 

Швець І.В. д.ю.н., проф. 
Колодій А.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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185 Конституційні засади мовної 
політики та їх реалізація  
в Україні 

Ялова О.В. к.ю.н., доц. 
Барчук Г.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

186 Конституційно-правовий 
розвиток Республіки Польща 

Ревер О.Ю. проф. 
Стецюк П.Б. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

187 Концептуальні основи 
місцевого самоврядування  
в Україні: конституційно-
правовий аспект 

Швайка І.О. к.ю.н., доц. 
Серьогіна С.Г. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

188 Конституційно-правові засади 
громадського контролю  
в проведенні виборів та 
референдумів в Україні 

Логачова В.В. к.ю.н., доц. 
Кушніренко О.Г. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

189 Гарантії державного 
суверенітету України: 
конституційно-правовий аспект 

Ковтун В.І. к.ю.н., доц. 
Барабаш Ю.Г. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

190 Повноваження Кабінету 
Міністрів України у відносинах 
з Верховною Радою України та 
її органами 

Любченко О.О. к.ю.н., доц. 
Серьогіна С.Г. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

191 Конституційно-правове 
регулювання імунітетів  
в Україні (на прикладі глави 
держави, народних депутатів  
та суддів України) 
(уточнення теми) 

Кожевников А.Ю. д.ю.н., проф. 
Марцеляк О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук і міжнародного права 
АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
192 Конституційно-

правовий статус 
органів юстиції та 
нотаріату в Україні 

Давиденко А.О. к.ю.н., доц. 
Журавльова Г.С. 

Запорізький 
національний 
університет 

Вимагає 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
спеціальності 
12.00.02 

193 Забезпечення 
особистих прав 
громадян України: 
межа між злочинним 
обмеженням та 
злочинним 
порушенням 

Ушакова М.О. к.ю.н., доц. 
Журавльова Г.С. 

Запорізький 
національний 
університет 

Невдале 
формулювання 
теми. Предмет 
є занадто 
вузьким для 
дисертаційного 
дослідження 

194 Конституційно-
правовий статус 
народного депутата 
України  
і парламентаріїв Італії, 
Польщі та Угорщини: 
порівняльний аналіз 

Григоренко А.О. д.ю.н., проф. 
Нижник Н.Р. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Потребує 
підтвердження 
необхідності 
проведення 
дослідження 
саме такого 
кола країн 

195 Строк повноважень 
глави держави  
в Україні та зарубіжних 
країнах: 
конституційно-
порівняльний аналіз 

Кохановсь- 
кий В.В. 

к.ю.н., доц. 
Пелих Н.А. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Невдале 
формулювання 
теми. Предмет 
є занадто 
вузьким для 
дисертаційного 
дослідження 
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196 Теоретичні та 
практичні аспекти 
нотаріального 
провадження за участю 
іноземного елементу та 
застосуванням 
іноземного 
законодавства 

Головко В.Є. проф. 
Бисага Ю.М. 

Ужгородський 
національний 
університет 

Тема належить 
до 
спеціальності 
12.00.03 

 
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; 
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (12.00.03) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

197 Деліктні зобов’язання  
в цивільному праві України: 
теоретичні та практичні 
аспекти 

Отраднова О.О.  Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

198 Зобов’язання надання послуг  
у цивільному праві: основні 
положення 

Федорченко Н.В. д.ю.н., проф., 
чл.-кор. 
АПрН України 
Майданик Р.А. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

199 Правочини в цивільному праві 
України: теоретичні і практичні 
проблеми 

Бородовський С.О. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Луць В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 
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200 Теоретичні засади цивільної 
правосуб’єктності фізичних 
осіб та особливості її 
здійснення 

Стефанчук М.О. д.ю.н., проф. 
Кучеренко І.М. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

201 Теоретичні основи участі 
суб’єктів публічного права  
в цивільних відносинах 

Первомайський О.О. д.ю.н., проф. 
Спасибо-Фатєєва І.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

202 Спадкові правовідносини: 
теоретико-методологічні та 
практичні проблеми 

Печений О.П. 
(перезатвердження) 

д.ю.н., проф. 
Спасибо-Фатєєва І.В. 

Національна юридична 
академія України  
імені Ярослава Мудрого 

203 Теоретичні аспекти реалізації 
цивільних охоронюваних 
законом інтересів при наданні 
медичних послуг 

Венедіктова І.В.  Харківський 
національний 
університет  
ім. В.Н. Каразіна 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

204 Принцип гласності та 
відкритості судового розгляду  
в цивільному процесуальному 
праві України 

Маляренко А.О. к.ю.н., доц. 
Захарова О.С. 

Академія адвокатури 
України 

205 Інститут права власності 
подружжя за українським 
законодавством 

Крпеян Л.Р. к.ю.н., доц. 
Захарова О.С. 

Академія адвокатури 
України 

206 Позовна давність  
у законодавстві України 

Пархоменко Д.В. д.ю.н., проф. 
Ромовська З.В. 

Академія адвокатури 
України 
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207 Держава Україна як суб’єкт 
недоговірних зобов’язань 

Ткач І.В. д.ю.н., проф. 
Ромовська З.В. 

Академія адвокатури 
України 

208 Судовий захист інформаційних 
прав і свобод людини  
і громадянина 

Полетило К.С. д.ю.н., проф., 
чл.-кор. 
АПрН України 
Костицький В.В. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

209 Здійснення та охорона 
спадкових прав 

Рачок О.В. к.ю.н., с.н.с. 
Венецька М.В. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

210 Облігація як об’єкт права 
власності 

Федоришин О.О. д.ю.н., проф. 
Кучеренко І.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

211 Цивільно-правове регулювання 
перестрахування в Україні 

Нечипоренко В.В. к.ю.н. 
Єрьоменко Г.В. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

212 Процесуальні особливості 
перегляду судових рішень  
у зв’язку з нововиявленими 
обставинами 

Ковальчук О.В. д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

213 Право на інформацію  
в цивільному праві України 

Гоголь Б.М. д.ю.н., проф. 
Шевченко Я.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

214 Регулювання ринку цінних 
паперів у Європі: матеріальний 
та колізійний методи 
регулювання 

Буквич А.В. д.ю.н., проф. 
Кисіль В.І. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 
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215 Уніфікація норм міжнародного 
приватного права в рамках 
ЮНІСІТРАЛ 

Василенко О.С. д.ю.н., проф. 
Довгерт А.С. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 

216 Застосування міжнародним 
комерційним арбітражем 
національного матеріального 
права 

Лобовик Б.С. д.ю.н., проф. 
Довгерт А.С. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 

217 Регулювання відносин 
власності в міжнародному 
приватному праві 

Ткаченко Д.А. д.ю.н., проф. 
Довгерт А.С. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 

218 Збитки та їх відшкодування  
в договірному праві України 

Подколзін І.В. д.ю.н., проф.  
Дзера О.В. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

219 Секундарні права в цивільному 
праві України 

Дмитренко О.Г. проф. Боднар Т.В. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

220 Предмет доказування в справах 
про відшкодування моральної 
шкоди 

Білозерська Є.І. проф. Фурса С.Я. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

221 Альтернативні способи 
вирішення цивільно-правових 
спорів 

Спектор О.М. доц. Притика Ю.Д. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 
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222 Процес особливого розгляду 
справ, що виникають  
з нотаріальних правовідносин 

Стоян В.О. доц. 
Радзієвська Л.К. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

223 Відшкодування шкоди, завданої 
органами державної влади,  
їх посадовими особами  
або службовими особами 

Хоменко М.М. проф. 
Майданик Р.А. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

224 Цивільно-правове регулювання 
відносин у сфері електронної 
комерції 

Борисова Ю.О. проф. 
Кохановська О.В. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

225 Порушення договірного 
зобов’язання: поняття, види, 
правові наслідки 

Гришко О.С. проф. 
Боднар Т.В. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

226 Зміна та припинення цивільного 
правовідношення як спосіб 
захисту цивільних прав 

Ромащенко І.О. проф. 
Боднар Т.В. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

227 Право власності садівницького 
товариства та його членів 
(перезатвердження теми) 

Машуков Р.О.  д.ю.н., проф. 
Шишка Р.Б. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

228 Повноваження суду касаційної 
інстанції у цивільному 
судочинстві України 

Заєць Н.Я. доц. 
Угриновська О.І. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

229 Участь органів місцевого 
самоврядування в цивільному 
процесі 

Рожик Ю.С. доц. 
Угриновська О.І. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 
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230 Арбітражна угода як умова 
розгляду спорів  
у міжнародному комерційному 
арбітражі 

Мальський М.М. проф. 
Коссак В.М. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

231 Правові наслідки невиконання 
цивільних процесуальних 
обов’язків 

Кузів Г.С. доц. Богдан Й.Г. Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

232 Перехід прав за 
бездокументарними цінними 
паперами: цивільно-правовий 
аспект 

Саванець Л.М. доц. Лепех С.М. Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

233 Визнання та виконання рішень 
іноземних судів в Україні 

Фортуна Т.Я. доц. 
Михайлів М.О. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

234 Придбання корпоративних прав 
як форма здійснення інвестицій 

Цікало У.В. доц. Бек Ю.Б. Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

235 Договір управління цінними 
паперами 

Джочка О.П. проф. 
Коссак В.М. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

236 Речові права на житло Білоцький О.В. д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 
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237 Підстави віднесення 
контрактних зобов’язань 
держави до міжнародних 
зобов’язань за двосторонніми 
угодами про захист інвестицій 

Черних Ю.С. к.ю.н. 
Сліпачук Т.С. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

238 Зближення інститутів 
контрактного права країн — 
членів Європейського Союзу 

Гайдулін О.О. к.ю.н., доц., 
чл.-кор. 
АПрН України 
Крупчан О.Д. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

239 Правовий режим майна 
багатоквартирного житлового 
будинку 

Демченко О.В. д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

240 Договір як підстава виникнення 
цивільно-правового 
зобов’язання 

Васильєва В.В. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Луць В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

241 Недопустимість зловживання 
правом у цивільному праві 
України 

Губар О.С. д.ю.н., проф., 
чл.-кор. 
АПрН України 
Майданик Р.А. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

242 Цивільно-правові засади 
регулювання відносин 
майнового найму (оренди) 

Глух А.Є. к.ю.н. 
Калаур І.Р. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 
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243 Цивільно-правова 
відповідальність лікувальних 
закладів за заподіяння шкоди 
неналежним лікуванням 

Заварза Т.В. к.ю.н., доц. 
Венедиктова І.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

244 Розгляд судами першої 
інстанції справ, що виникають 
із трудових відносин 

Короленко В.М. к.ю.н. 
Бобрик В.І. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

245 Цивільно-правове регулювання 
розрахунків з використанням 
Інтернет-банкінгу 

Одегова Л.Ю. д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

246 Цивільно-правове регулювання 
благодійництва (спонсорства) 

Пряхін Ю.Ю. д.ю.н., проф. 
Шишка Р.Б. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

247 Цивільно-правовий захист 
житлових прав фізичних осіб 

Фігель А.А. д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

248 Садиба як об’єкт цивільних 
правовідносин 

Хіміч С.П. д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 
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249 Цивільно-правова 
відповідальність держави 
Україна 

Худякова Н.О. к.ю.н., доц. 
Венедиктова І.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

250 Договір на проведення 
маркетингових робіт 

Шишка І.Р. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Луць В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

251 Цивільно-правове регулювання 
договору простого товариства 

Юровська Г.В. д.ю.н., проф., 
чл.-кор. 
АПрН України 
Дзера О.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

252 Речові права релігійних 
організацій на майно 
культового призначення 

Ятченко Є.О. к.ю.н. 
Бобрик В.І. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

253 Обмеження майнових прав 
патентовласника 

Шуляк М.О. к.ю.н., доц. 
Яркіна Н.Є. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

254 Виключні права на торговельну 
марку за законодавством 
України 

Марушева О.Г. д.ю.н., проф. 
Яроцький В.Л. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

255 Виключні права на твори науки, 
літератури та мистецтва як 
об’єкти цивільно-правової 
охорони (порівняльно-правовий 
аспект) 

Котляр А.В. д.ю.н., проф. 
Яроцький В.Л. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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256 Виконання судових рішень  
у цивільних справах як частина 
судового розгляду 

Якимчук С.О. к.ю.н., доц. 
Радченко П.І. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

257 Солідарний обов’язок 
боржників у зобов’язаннях  
з множинністю осіб 

Стоян М.М. к.ю.н., доц. 
Приступа С.Н. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

258 Ломбард як учасник цивільних 
правовідносин 

Хащіна Н.В. к.ю.н., доц. 
Янишен В.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

259 Спрощення цивільного 
судочинства: питання моделей 
та процедур 

Кириченко Д.В. к.ю.н., проф. 
Комаров В.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

260 Здійснення права спільної 
сумісної власності членів сім’ї 

Красвітна Т.П. д.ю.н., проф. 
Жилінкова І.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

261 Особливості укладання 
правочинів на торгах 

Долгополова Л.М. д.ю.н., проф. 
Спасибо-Фатєєва І.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

262 Неможливість виконання 
зобов’язання: порівняльно-
правовий аспект 

Очиченко О.Г. к.ю.н., доц. 
Баранова Л.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

263 Авторське право на 
фотографічні твори 

Івакіна Т.М. к.ю.н., доц. 
Яркіна Н.Є. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

264 Кооперативи – суб’єкти 
цивільних відносин 

Матяш Т.В. к.ю.н., доц. 
Борисова В.І. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

265 Речові види забезпечення 
виконання зобов’язань 

Пасічник В.С. к.ю.н., доц. 
Пучковська І.Й. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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266 Договір про надання послуг 
рухомого (мобільного) зв’язку 
за цивільним законодавством 
України 

Пищида М.М. к.ю.н., доц. 
Янишен В.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

267 Договір охорони життя та 
здоров’я фізичної особи 
(тілоохоронництва) за 
цивільним законодавством 
України 

Бездітко Д.В. д.ю.н., проф. 
Яроцький В.Л. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

268 Правове регулювання 
відшкодування шкоди, завданої 
злочином 

Васильєв В.В. к.ю.н., доц. 
Домашенко М.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

269 Володіння в римському 
приватному праві i цивільному 
законодавстві України 

Касiлова Д.Ю. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

270 Припинення зобов’язання 
неможливістю його виконання 
(зміна теми) 

Продаєвич І.С. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

271 Право наймача на обмін житла 
(зміна теми) 

Лукавецька О.М. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

272 Інститут регресних зобов’язань 
у цивільному праві України 

Березовський Р.С. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

273 Правовідносини, що виникають 
внаслідок заповідальних 
розпоряджень за цивільним 
законодавством України 

Цибульська О.Ю. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

274 Інститут необхідної оборони  
у цивільному праві України 

Сидорова Х.В. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

275 Договір про суперфіцій  
у цивільному праві України 

Заітов Л.Р. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 
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276 Поняття та види майнових 
правовідносин у цивільному 
праві 

Костова Н.І. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

277 Корпоративні цінні папери: 
цивільно-правовий аспект 

Костюк Н.С. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

278 Визнання недійсним правочину 
як спосіб захисту цивільних 
прав та інтересів за 
законодавством України 

Іванова С.М. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

279 Майнові правовідносини жінки 
та чоловіка, які перебувають  
у фактичному шлюбі, за 
законодавством України 

Овчатова-Редько А.О. к.ю.н., доц. 
Кізлова О.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

280 Іпотечні цивільні 
правовідносини  
(уточнення теми) 

Чанишева А.Р. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

281 Грошові зобов’язання за 
цивільним законодавством 
України 

Карабань Я.А. д.ю.н., проф. 
Ротань В.Г. 

Одеська національна 
юридична академія 

282 Здійснення цивільних прав Салазський О.С. д.ю.н., проф. 
Ротань В.Г. 

Одеська національна 
юридична академія 

283 Укладення цивільно-правового 
договору 

Денисюк В.В. к.ю.н., доц. 
Зубар В.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

284 Відчуження корпоративних 
прав: цивільно-правовий аспект 

Степановський О.Є д.ю.н., проф. 
Харитонова О.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

285 Правове регулювання відносин 
інтелектуальної власності у ЄС 

Еннан Р.Є. д.ю.н., проф. 
Харитонова О.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

286 Правові засади оскарження дій 
нотаріусів у цивільному процесі 

Iльїна Ю.П. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 
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287 Правове регулювання договорів 
купівлі-продажу об’єктів 
незавершеного будівництва  
за цивільним законодавством 
України 

Докука Т.В. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

288 Процесуальні особливості 
розгляду справ про  
усиновлення громадянами 
України 

Стоянова Т.А. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

289 Іпотечні цінні папери як об’єкт 
цивільних правовідносин 

Карпов Р.В. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

290 Висновок експерта як засіб 
доказування у цивільному 
процесі України 

Соломахіна О.М. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

291 Позов у кримінальному 
судочинстві: цивільно-
процесуальні аспекти 

Можаровська К.В. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

292 Процесуальні особливості 
розгляду спорів щодо поділу 
спільного майна подружжя 

Цал-Цалко Ю.Ю. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

293 Процесуальні особливості 
розгляду цивільних справ щодо 
позбавлення батьківських прав 

Самборська Ю.В. к.ю.н., доц. 
Зілковська Л.М. 

Одеський національний 
університет  
ім. І.І. Мечникова 

294 Цивільно-правове регулювання 
факторингових відносин  
в Україні 

Рудик Т.С. к.ю.н., доц. 
Труба В.І. 

Одеський національний 
університет  
ім. І.І. Мечникова 

295 Цивільно-правова охорона прав 
фізичної особи на місце 
проживання та свободу 
пересування 

Іщенко С.О. к.ю.н., доц. 
Труба В.І. 

Одеський національний 
університет  
ім. І.І. Мечникова 
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296 Договір поставки товарів за 
державним замовленням 

Козлов А.М. д.ю.н., доц. 
Васильєва В.А. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 

297 Забезпечення позову  
в цивільному процесі: теорія  
і практика 

Корольов В.В. д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 

298 Судовий захист корпоративних 
прав 

Ковалишин О.Р. к.ю.н., доц. 
Гвоздик П.О. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 

299 Визнання недійсним, 
одностороння зміна умов або 
відмова від договору 
приєднання як способи 
реалізації права на захист 
майнових прав та інтересів 

Марущенко А.М. к.ю.н., доц. 
Кузьменко С.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

300 Веб-сайт як складений об’єкт 
авторського права 

Любчик О.А. к.ю.н., доц. 
Селіванов М.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

301 Цивільно-правове регулювання 
права власності на квартиру 

Блошко В.В. к.ю.н. 
Соболєв О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

302 Держава як суб’єкт договірних 
зобов’язальних відносин  
в цивільному праві України 
(уточнення теми) 

Шелест М.В. к.ю.н., доц. 
Завальна Ж.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 



48 

303 Договір перевезення пасажира 
та багажу залізничним 
транспортом в Україні 
(уточнення теми) 

Мінченко А.О. д.ю.н., проф. 
Запорожець А.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

304 Правовий режим 
неоригінальних баз даних як 
об’єктів цивільного права 

Литвин С.Й. к.ю.н.  
Смотров О.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

305 Цивільно-правовий режим 
майна органів внутрішніх справ 
України 

Мяснікова Н.В. д.ю.н., проф. 
Бервено С.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

306 Спадкування житлових 
приміщень, не введених  
в експлуатацію 

Савченко А.С. к.ю.н., доц. 
Зайцев О.Л. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

307 Порушення публічного порядку 
як умова визнання правочину 
недійсним  
(уточнення теми) 

Перова О.В. к.ю.н., доц. 
Селіванов М.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

308 Зобов’язання з відшкодування 
шкоди, завданої в результаті 
зіткнення автотранспортних 
засобів 

Пономарьов О.О. к.ю.н., доц. 
Мічурін В.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

309 Здійснення права власності 
дитини 

Бідюк Д.В. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

310 Цивільно-правова 
відповідальність за шкоду, 
завдану внаслідок негативного 
впливу на навколишнє 
природне середовище 

Грушкевич Т.В. к.ю.н., доц. 
Гринько С.Д. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 
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311 Цивільно-правовий захист прав 
учасників господарських 
товариств 

Долинська О.В. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

312 Засоби масової інформації як 
учасники цивільних відносин 

Зайцева-Калаур І.В. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

313 Недійсність правочинів, які 
суперечать актам податкового 
законодавства 

Лічман Л.В. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

314 Принципи здійснення 
суб’єктивних цивільних прав 

Веліканов К.С. к.ю.н., доц. 
Стефанчук М.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

315 Участь прокурора у цивільному 
процесі 

Шевчук В.І. к.ю.н., доц. 
Стефанчук М.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
316 Спадкування за 

законом (порівняльний 
аналіз законодавства 
України та інших 
європейських держав) 

Макарова Т.Г. д.ю.н., проф. 
Ромовська З.В. 

Академія адвокатури 
України 

Тема потребує 
уточнення, оскіль-
ки незрозуміло, на 
якій законодавчій 
базі здійснюється 
порівняльний 
аналіз (окремі 
європейські 
країни, 
законодавство ЄС 
тощо) 
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317 Принципи 
нотаріальної діяльності 
(теорія  
і практика) 

Левчук К.М. к.ю.н., доц. 
Захарова О.С. 

Академія адвокатури 
України 

Викликає сумнів 
приналежності 
теми в 
запропонованому 
формулюванні 
до спеціальності 
12.00.03 

318 Цивільно-правове 
регулювання 
договірних зобов’язань 
у сфері туризму 

Коросташи- 
вець Ю.Г. 

д.ю.н., проф. 
Кучеренко І.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Практично 
збігається  
з темою  
Друк В.В. 

319 Вексель  
у міжнародному 
приватному праві: 
окремі питання 
матеріального  
і колізійного права 

Козачук Ю.С. д.ю.н., проф. 
Шевченко Я.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Потребує 
уточнення 
(матеріальне  
і колізійне право 
якої країни?) 

320 Припинення 
юридичної особи 

Бакуліна Н.В. к.ю.н., с.н.с. 
Венецька М.В. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Потребує 
уточнення  

321 Права та обов’язки 
фізичних і юридичних 
осіб за договором 
добровільного 
майнового страхування 

Семененко М.В. к.ю.н., с.н.с. 
Севрюкова І.Ф. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 
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322 Правове положення 
об’єднання 
співвласників 
багатоквартирного 
будинку 

Кошелев Д.К. д.ю.н., проф. 
Кучеренко І.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 

323 Цивільно-правове 
регулювання договору 
надання житлово-
комунальних послуг 

Стусяк В.І. д.ю.н., проф. 
Кучеренко І.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 

324 Цивільно-правове 
регулювання 
користування житлом 

Івашова І.П. к.ю.н., с.н.с. 
Венецька М.В. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 

325 Цінні папери і майнові 
права як об’єкт 
заставних відносин 

Філіпп Ріш к.ю.н., с.н.с. 
Венецька М.В. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 
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326 Захист інтелектуальної 
власності при злитті, 
поглинанні, 
приєднанні та 
реорганізації 
юридичних осіб 

Слабінський А.О. д.ю.н., проф. 
Кисіль В.І. 

Інститут 
міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 

Потребує 
редагування 

327 Уніфікація колізійних 
норм в сфері 
недоговірних 
зобов’язань в ЄС та 
законодавство України 

Трощенко І.О. д.ю.н., проф. 
Довгерт А.С. 

Інститут 
міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 

Потребує 
редагування 

328 Припинення шлюбу, 
укладеного іноземним 
громадянином 

Яшенкова Ю.В. проф. Дзера О.В. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 

329 Речово-правові 
способи захисту права 
власності 

Чупурін В.О. проф. Дзера О.В. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 

330 Іпотечний договір  
у нотаріальному 
процесі 

Рибачок В.А. д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Київський 
університет права 
НАН України 

Потребує 
редагування 
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331 Договір купівлі-
продажу майнових 
прав 

Барила К.В. доц. 
Яворська О.С. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 

332 Договір управління 
майном у сфері 
будівництва житла 

Плукар І.І. доц. Бек Ю.Б. Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 

333 Цивільно-правове 
регулювання ліквідації 
юридичних осіб 

Скоропис О.М. д.ю.н., проф. 
Кучеренко І.М. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права  
і підприємництва 
Академії правових 
наук України 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 

334 Правове становище 
господарських 
об’єднань в Україні 

Джуринсь- 
кий В.О. 

д.ю.н., проф., 
чл.-кор. 
АПрН України 
Щербина В.С. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права  
і підприємництва 
Академії правових 
наук України 

Захищена! 

335 Право інтелектуальної 
власності на виконання 

Боржемська О.М. к.ю.н., доц. 
Нецька Л.С. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права  
і підприємництва 
Академії правових 
наук України 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 
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336 Особливості участі 
військових частин  
у договорах підряду 

Магідін Б.В. д.ю.н., проф., 
академік  
АПрН України 
Луць В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права  
і підприємництва 
Академії правових 
наук України 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 

337 Цивільно-правова 
відповідальність 
нотаріуса 

Хімченко С.В. к.ю.н., доц. 
Мічурін Є.О. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права  
і підприємництва 
Академії правових 
наук України 

Потребує 
уточнення –  
за цивільним 
законодавством 
України,  
у цивільному 
праві України 

338 Майновий інтерес  
в цивільному праві 

Яроцька М.В. к.ю.н., доц. 
Мічурін Є.О. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права  
і підприємництва 
Академії правових 
наук України 

Занадто широка 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

339 Цивільно-правовий 
захист права 
інтелектуальної 
власності на естрадне 
виконання 

Боржемська О.М. к.ю.н., доц. 
Нецька Л.С. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 

340 Цивільно-правові 
форми організації  
і діяльності 
фермерського 
господарства 

Гузеват М.О. к.ю.н., доц. 
Домашенко М.В. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 
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341 Документи як об’єкти 
цивільних прав 

Водяхін С.А. к.ю.н., доц. 
Резніченко С.В. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 

342 Договір 
обслуговування 
авіаційної техніки  
в державній 
прикордонній службі 
України 

Степанович Д.Г. к.ю.н., доц. 
Кiвалова Т.С. 

Одеська національна 
юридична академія 

Актуальність 
теми викликає 
сумніви 

343 Порівняльно-правові 
аспекти видів 
цивільного 
судочинства України 
та інших країн 

Зайвий Т.В. д.ю.н., проф. 
Мiнченко Р.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

Потребує 
редагування 

344 Забезпечення інтересів 
учасників 
корпоративних 
відносин 

Іванов В.В. к.ю.н., доц. 
Труба В.І. 

Одеський 
національний 
університет  
ім. І.І. Мечникова 

Викликає сумнів 
приналежності 
теми в 
запропонованому 
формулюванні 
до спеціальності 
12.00.03 

345 Правове регулювання 
відносин з надання 
туристичних послуг 

Друк В.В. д.ю.н., доц. 
Васильєва В.А. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя 
Стефаника 

Практично 
збігається  
з темою 
Коросташи- 
вець Ю.Г. 

346 Особливості 
банкрутства окремих 
юридичних осіб 

Стефанів Т.В. д.ю.н., проф. 
Довгерт А.С. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя 
Стефаника 

Потребує 
уточнення (яких 
окремих 
юридичних 
осіб?) 
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347 Органи внутрішніх 
справ як суб’єкти 
договірних зобов’язань 

Матус Ю.М. к.ю.н., доц. 
Кройтор В.А. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Потребує 
уточнення та 
редагування 

348 Правове регулювання 
відносин власності  
і захист прав на неї  
в акціонерних 
правовідносинах: 
цивільно-правовий 
аспект 

Головатенко О.В. к.ю.н., доц. 
Жорнокуй Ю.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Потребує 
уточнення та 
редагування 

349 Зброя як об’єкт 
цивільно-правових 
відносин 

Старіцина С.О. к.ю.н., доц.  
Чалий Ю.І. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Потребує 
уточнення та 
редагування 

350 Особливості 
здійснення та захисту 
особистих немайнових 
прав органів 
внутрішніх справ як 
юридичних осіб 
публічного права 

Нор Ж.В. к.ю.н., доц. 
Сліпченко С.О. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Сформульовано 
некоректно, 
потребує 
уточнення та 
редагування 

351 Форма захисту 
суб’єктивних 
цивільних прав 

Авсієвич А.В. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет 
управління та права 

Потребує 
редагування 

352 Дитячий будинок 
сімейного типу як 
форма влаштування 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування: сімейно-
правовий аспект 

Гуменна О.О. к.ю.н., доц. 
Гринько С.Д. 

Хмельницький 
університет 
управління та права 

Потребує 
редагування 
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (12.00.04) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

353 Правове забезпечення 
енергозбереження 

Джумагельдієва Г.Д. д.ю.н., академік 
Мамутов В.К. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

354 Господарська правосуб’єктність 
міста 

Джабраілов Р.А. д.ю.н., академік 
Мамутов В.К. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

355 Державне регулювання 
біржової торгівлі 

Дутов М.М. д.ю.н., академік 
Мамутов В.К. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

356 Організаційно-господарські 
правовідносини 

Віхров О.П. д.ю.н., академік 
Мамутов В.К. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

357 Теоретичні засади регулювання 
страхової діяльності в Україні 

Пацурія Н.Б. проф. 
Беляневич О.А. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

358 Теоретичні проблеми 
транспортної діяльності: 
господарсько-правовий аспект 

Клєпікова О.В. проф. 
Щербина В.С. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

359 Теоретичні проблеми 
вдосконалення господарського 
судочинства в Україні 

Демченко С.Ф. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Щербина В.С. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 
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360 Проблеми господарсько-
правового забезпечення 
відносин у сфері охорони 
здоров’я 

Пашков В.М. 
(перезатвердження)

к.ю.н., доц. 
Задихайло Д.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

361 Перегляд рішень господарських 
судів у системі процесуального 
забезпечення верховенства 
права 

Коваль В.М. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

362 Юридична відповідальність за 
правопорушення у сфері 
господарювання: теорія та 
практика 

Лисюк Ю.В.  Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 
Наукова установа 

363 Особливості правового статусу 
громадянина як суб’єкта 
підприємницької діяльності 

Козіброда А.А. к.ю.н., доц. 
Решетник Л.П. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

364 Правове регулювання реалізації 
вугільної продукції 

Владиченко О.О. д.ю.н., проф. 
Гринюк Р.Ф. 

Донецький 
національний 
університет 

365 Правовий статус товариства  
з єдиним учасником 

Медовкіна Л.Ю. д.ю.н., проф. 
Бобкова А.Г. 

Донецький 
національний 
університет 

366 Компанія з управління 
активами як учасник 
фінансового ринку 

Музикантова Ю.Д. к.ю.н., доц. 
Янкова О.С. 

Донецький 
національний 
університет 
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367 Договір будівельного підряду  
у капітальному будівництві 

Тутунджан Н.Л. к.ю.н., доц. 
Янкова О.С. 

Донецький 
національний 
університет 

368 Торгівці цінними паперами як 
суб’єкти господарських 
правовідносин 

Лісова Д.О. к.ю.н., доц. 
Янкова О.С. 

Донецький 
національний 
університет 

369 Припинення господарських 
зобов’язань 

Каплюк М.В. чл.-кор. 
НАН України 
Семчик В.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

370 Правові основи господарської 
діяльності акціонерного 
товариства 

Ситенко О.Б. к.ю.н., с.н.с. 
Нагребельний В.П. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

371 Корпоративні правовідносини  
у господарському праві 

Батрін С.В. чл.-кор. 
НАН України 
Семчик В.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

372 Правове регулювання 
стандартизації та сертифікації 
продукції в Україні та ЄС 
(порівняльно-правовий аспект) 

Пірогова А.В. к.ю.н. 
Поліводський О.А. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

373 Захист корпоративних прав  
і законних інтересів  
в акціонерних товариствах  
в Україні 

Ситянін В.В. чл.-кор. 
НАН України 
Семчик В.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

374 Господарсько-правове 
забезпечення фізкультурно-
оздоровчої діяльності 

Маліновська А.А. д.ю.н., проф. 
Бобкова А.Г. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

375 Правове регулювання 
інвестування капітального 
будівництва 

Денисенко І.О. д.ю.н., проф. 
Бобкова А.Г. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 
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376 Правовий статус суб’єктів 
господарювання  
в Федеративній Республіці 
Німеччина 

Заруднєв Є.О. д.ю.н., проф. 
Бобкова А.Г. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

377 Правове регулювання випуску 
й обігу акцій в Україні 

Філіпенко Є.С. к.ю.н., проф. 
Грудницька С.М. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

378 Визнання господарських 
договорів недійсними 

Білоусов С.О. к.ю.н., проф. 
Грудницька С.М. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

379 Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
аграрно-промислових 
підприємств 

Нерозя А.В. к.ю.н., доц. 
Ашурков О.О. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

380 Господарсько-правове 
регулювання факторингових 
операцій 

Токунова А.В. к.ю.н., доц. 
Ашурков О.О. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

381 Правове забезпечення 
державної підтримки 
інноваційної діяльності 

Висоцький Д.Є. 
(перезатвердження) 

к.ю.н., доц. 
Ашурков О.О. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

382 Господарсько-правове 
становище кредитних спілок 
(перезатвердження) 

Славова Н.О.  к.ю.н., доц. 
Малига В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

383 Правове забезпечення 
використання акредитиву  
в господарській діяльності 

Крисенко Г.С. к.ю.н., доц. 
Малига В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

384 Правове регулювання 
матеріально-технічного 
постачання на залізничному 
транспорті 

Колесник І.В. к.ю.н., доц. 
Шелухін М.Л. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

385 Господарсько-правове 
забезпечення якості продукції 

Пархоменко М.М. к.ю.н., доц. 
Звєрєва О.В. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 
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386 Забезпечення використання 
рішень третейських судів за 
господарськими спорами 

Козир Т.П. к.ю.н. 
Татьков В.І. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

387 Господарсько-правове 
регулювання розміщення 
зовнішньої реклами 

Курчин О.Г. д.ю.н., доц. 
Устименко В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

388 Правове регулювання 
централізованого питного 
водопостачання 

Померанський І.В. д.ю.н., доц. 
Устименко В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

389 Правове забезпечення 
планування господарської 
діяльності 

Кузьмін В.А. д.ю.н., доц. 
Устименко В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

390 Органи місцевого 
самоврядування як суб’єкти 
господарських зобов’язань 

Ашихміна О.В. к.ю.н., доц. 
Джабраілов Р.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

391 Правове становище 
некомерційних організацій 

Поляков В.Ю. к.ю.н., доц. 
Малига В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

392 Податкові пільги як засіб 
державного регулювання 
господарської діяльності 

Лукова Н.Г. к.ю.н., доц. 
Малига В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

393 Зловживання процесуальними 
правами у господарському 
судочинстві 

Перекрестная О.О. к.ю.н., доц. 
Малига В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

394 Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
релігійних організацій 

Бардашевич Н.О. к.ю.н., проф. 
Грудницька С.М. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

395 Господарська компетенція 
міських органів місцевого 
самоврядування 

Нестеров Г.Г. д.ю.н., доц. 
Устименко В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 
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396 Правове регулювання 
господарської діяльності вищих 
навчальних закладів 

Савченко М.В. к.ю.н., доц. 
Дерев’янко Б.В. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

397 Господарсько-правові питання 
збереження, переробки та 
знищення радіоактивних 
відходів 

Лисунь Г.Д. д.ю.н. 
Опришко В.Ф. 

Київський національний 
економічний 
університет  
ім. Вадима Гетьмана 

398 Правове регулювання 
рекламної діяльності на 
телебаченні (господарсько-
правовий аспект) 

Скринька Н.А. к.ю.н. 
Галіахметов І.А. 

Київський національний 
економічний 
університет  
ім. Вадима Гетьмана 

399 Правове регулювання 
комерційного кредиту в Україні 

Кучер В.М. д.ю.н. 
Опришко В.Ф. 

Київський національний 
економічний 
університет  
ім. Вадима Гетьмана 

400 Господарсько-правовий режим 
використання водних ресурсів 
Чорнобильської зони 

Куценко Є.М. к.ю.н. 
Кикоть П.В. 

Київський національний 
економічний 
університет  
ім. Вадима Гетьмана 

401 Захист прав суб’єктів 
господарювання міжнародним 
комерційним арбітражем 

Рябенко С.Л. к.ю.н., доц. 
Винокурова Л.Ф. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

402 Свобода підприємницької 
діяльності та її обмеження  
в законодавстві України 

Козачук М.О. проф. 
Беляневич О.А. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

403 Правове регулювання 
закупівель товарів, робіт, 
послуг за державні кошти 

Юдицький О.Л. проф. 
Беляневич О.А. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

404 Правовий режим майна 
акціонерного товариства 

Яськів Б.А. проф. 
Вінник О.М. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 
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405 Правове регулювання 
господарської діяльності  
в санітарно-захисних та інших 
охоронних зонах, територіях  
і об’єктах, що особливо 
охороняються (на прикладі 
чорнобильської зони) 

Біленко М.С. к.ю.н., доц., 
академік 
АПрН України 
Крупчан О.Д. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

406 Судові акти в господарському 
процесі України 

Кот О.В. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Щербина В.С. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Академії правових наук 
України 

407 Застава корпоративних прав Пелипенко О.С. д.ю.н., проф. 
Кібенко О.Р. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

408 Господарсько-договірне 
забезпечення ринку цінних 
паперів 

Шуляк Л.А. к.ю.н., доц. 
Глібко С.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

409 Технологія як об’єкт 
господарсько-правового 
регулювання 

Давидюк О.М. 
(перезатвердження) 

к.ю.н., доц. 
Задихайло Д.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

410 Господарсько-правове 
забезпечення антимонопольно-
конкурентної політики та 
розвитку змагальності  
в економіці України 

Верещагіна О.С. к.ю.н., доц. 
Бойчук Р.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

411 Господарсько-правове 
забезпечення маркетингу  
в Україні 

Черкасов А.А. к.ю.н., доц. 
Бойчук Р.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

412 Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
державних вищих навчальних 
закладів 

Гурак Л.В. к.ю.н., доц. 
Бойчук Р.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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413 Господарсько-правове 
забезпечення інноваційної 
безпеки України 

Кулікова В.В. к.ю.н., доц. 
Атаманова Ю.Є. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

414 Гармонізація законодавства 
України та Європейського 
Союзу в сфері державної 
підтримки малого 
підприємництва 

Павелко А.В. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

415 Організаційно-правовий 
механізм вирішення 
інвестиційних спорів  
(зміна теми) 

Злакоман І.М. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

416 Правове положення кредитних 
союзів в Україні 

Машковська Л.В. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

417 Повноваження суду  
апеляційної інстанції  
в господарському процесі 

Згама А.О. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О.Р. 

Одеська національна 
юридична академія 

418 Господарсько-правове 
регулювання кредитування 
малого підприємництва  
в Україні 

Аракелян Г.Н. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О.Р. 

Одеська національна 
юридична академія 

419 Правові наслідки недійсності 
господарських договорів 

Крупська Н.П. к.ю.н., доц. 
Мельник С.Б. 

Одеська національна 
юридична академія 
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ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (12.00.05) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

420 Колізії в трудовому праві 
України: теоретичні проблеми 
та способи вирішення 

Єрьоменко В.В. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

421 Система трудових прав 
працівників 

Андріїв В.М. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

422 Юридичний механізм 
забезпечення особистих 
немайнових трудових прав 

Лагутіна І.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

423 Договори у трудовому праві 
України 

Потопахіна О.М.  Одеський національний 
університет  
ім. І.І. Мечникова 

424 Теоретичні проблеми правового 
регулювання трудових 
правовідносин в Україні 

Венедіктов С.В.  д.ю.н., проф. 
Прилипко С.М. 

Харківський 
національний 
університет  
ім. В.Н. Каразіна 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
425 Проблеми правового 

регулювання трудового 
договору: сучасний стан 
та перспектива 

Цесарський Ф.А.  Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Некоректно 
сформульована 
тема 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

426 Диференціація регулювання 
трудових відносин в Україні 

Щербюк Н.Ю. к.ю.н., доц. 
Якушев І.М. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

427 Правові засади 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування в Україні 

Андрущак О.М. д.ю.н., проф. 
Пилипенко П.Д. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

428 Фізична особа як суб’єкт 
трудового права 

Пивовар В.В. к.ю.н., доц. 
Чубоха Н.Ф. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

429 Правовий статус профспілок за 
трудовим правом України та 
Польщі: порівняльна 
характеристика 

Шишко Ігнаци д.ю.н., проф. 
Пилипенко П.Д. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

430 Трудовий юридичний процес Шелеп І.Ф. д.ю.н., проф. 
Пилипенко П.Д. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

431 Правове регулювання трудових 
відносин працівників 
транспорту 

Синенко С.В. д.ю.н., проф. 
Хуторян Н.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

432 Правове регулювання 
пенсійного забезпечення за 
віком у солідарній системі 
України 

Михайлова І.Ю. д.ю.н., проф. 
Хуторян Н.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 
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433 Правове регулювання 
пенсійного забезпечення у разі 
нещасного випадку на 
виробництві або професійного 
захворювання 

Татарин Є.П. д.ю.н., проф. 
Хуторян Н.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

434 Заборона дискримінації у сфері 
праці як принцип трудового 
права 

Сахарук І.С. к.ю.н., доц. 
Панасюк О.Т. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

435 Правове забезпечення участі 
працівників в управлінні 
підприємствами, установами, 
організаціями 

Морозов С.В. к.ю.н., доц. 
Панасюк О.Т. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

436 Правове регулювання праці 
трудящих-мігрантів в Україні 

Михайлова О.Е. к.ю.н., доц. 
Реус О.С. 

Луганський державний  
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

437 Правове регулювання надання 
пільг у праві соціального 
забезпечення України 

Полулях П.В. к.ю.н., доц. 
Реус О.С. 

Луганський державний  
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

438 Особливості реалізації права на 
працю в органах внутрішніх 
справ України 
(перезатвердження теми) 

Огієнко І.В.  д.ю.н., проф. 
Венедіктов В.С. 

Луганський державний  
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

439 Правовий статус безробітних  
в Україні 

Островська Г.Г. проф. 
Іншин М.І. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

440 Процедурні правовідносини  
у сфері соціального 
забезпечення 

Чернявська Г.П. доц. 
Синчук С.М. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 
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441 Акти органів судової влади  
в системі джерел трудового 
права України 

Кіт О.І. проф.  
Пилипенко П.Д. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

442 Правове регулювання 
розслідування професійних 
захворювань та їх правових 
наслідків 

Караченцев С.Ю. к.ю.н., доц. 
Жернаков В.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

443 Локальне правове регулювання 
оплати праці 

Верес Ю.М. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

444 Правове регулювання щорічних 
відпусток 

Авескулов В.Д. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

445 Особливості розгляду спорів  
у сфері соціального 
забезпечення 

Вєннікова В.В. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

446 Дія актів трудового 
законодавства 

Шулепа М.Ю. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

447 Вирішення колективних 
трудових спорів за 
законодавством України, 
Білорусії та Російської 
Федерації 

Пасечнік О.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

448 Правове регулювання трудових 
відносин працівників, які 
працюють у роботодавця – 
фізичної особи 

Ольшевський Ф.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

449 Становлення та розвиток 
трудового права ЄС 

Дарморiс О.М. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 
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450 Право на колективні переговори 
та укладення колективних 
договорів i міжнародні 
стандарти та законодавство 
України 

Примiч Д.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

451 Правове регулювання 
індивідуальних трудових 
відносин працівників 

Римар I.А. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

452 Методи правового регулювання 
трудових відносин 

Макаренко М.М. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

453 Правове регулювання праці 
суддів 

Жуган Р.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

454 Правове регулювання робочого 
часу за законодавством України 
та зарубіжних країн 

Царюк М.З. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

455 Правові засоби забезпечення 
трудової дисципліни 

Форманюк В.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

456 Правовий статус керівника 
організації як працівника 

Могила Д.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

457 Правові аспекти розгляду спорів 
з питань соціального 
забезпечення 

Сауляк Ю.В. к.ю.н., проф. 
Сирота І.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

458 Право соціального забезпечення 
України та країн Європи: 
порівняльна характеристика 

Матвієнко Є.П. к.ю.н., доц. 
Кобецька Н.Р. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 

459 Правове регулювання 
соціального забезпечення осіб 
рядового та начальницького 
складу органів внутрішніх справ 

Кісіль О.Ю. к.ю.н., с.н.с. 
Мельник К.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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460 Правове регулювання праці осіб 
рядового та начальницького 
складу підрозділів ДАІ 

Швидкий І.І. д.ю.н., проф. 
Іншин М.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

461 Правове регулювання праці 
слідчих ОВС як суб’єктів 
трудового права України 

Галаван З.С. д.ю.н., проф. 
Іншин М.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

462 Дисциплінарна відповідальність 
суддів у трудовому праві 
України 

Кохан В.П. д.ю.н., доц. 
Ярошенко О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

463 Правове регулювання атестації 
працівників за законодавством 
України 

Кохан В.П. д.ю.н., доц. 
Ярошенко О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

464 Правове регулювання трудової 
діяльності працівників 
прокуратури України 

Шевцов О.О. д.ю.н., доц. 
Ярошенко О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

465 Правове регулювання діяльності 
керівника підприємства, 
установи, організації як 
учасника трудових 
правовідносин 

Кіяшко В.І. д.ю.н., доц. 
Прилипко С.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

466 Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
медичного страхування  
в Україні 

Гриценко Т.В. д.ю.н., доц. 
Прилипко С.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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467 Правове регулювання 
конкурсного заміщення посад 
державних службовців в Україні 

Терницький С.М. д.ю.н., проф. 
Іншин М.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

468 Зміст правовідносин з нагляду 
та контролю за дотриманням 
законодавства про працю 
України 

Комар Р.В. д.ю.н., доц. 
Прилипко С.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
469 Правове регулювання 

праці суддів 
Маді Г.І. д.ю.н., проф. 

Хуторян Н.М. Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Тема збігається 
з напрямком 
роботи  
Штих Т.В. 

470 Правове регулювання 
укладення колективних 
договорів та угод за 
законодавством України 

Тищенко Т.М. к.ю.н., доц. 
Реус О.С. Луганський 

державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема збігається 
з напрямком 
роботи 
Салуквадзе В.М. 

471 Колективний договір  
в розвитку локальної 
нормотворчості  
у трудових 
правовідносинах за 
законодавством України 

Салуквадзе В.М. к.ю.н., доц. 
Реус О.С. Луганський 

державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема збігається 
з напрямком 
роботи 
Тищенко Т.М. 
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472 Правове регулювання 
вивільнення та 
подальшої зайнятості 
працівників в Україні 

Краєвська В.О. к.ю.н., доц. 
Реус О.С. Луганський 

державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

По проблемі 
існує багато 
робіт. Назва 
теми потребує 
уточнення 

473 Правове регулювання 
праці жінок за 
законодавством України 

Мумладзе Н.Т. к.ю.н., доц. 
Реус О.С. Луганський 

державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

По проблемі 
існує багато 
робіт. Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

474 Правове регулювання 
праці професійних 
суддів 

Штих Т.В. к.ю.н., с.н.с. 
Мельник К.Ю. Харківський 

національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема збігається 
з напрямом 
роботи  
Маді Г.І. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; 
ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО (12.00.06) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

475 Джерела екологічного права 
України 

Гвоздик П.О. д.ю.н., проф. 
Малишева Н.Р. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

476 Теоретичні засади становлення 
та розвитку флористичного 
права України 

Соколова А.К. 
(перезатвердження) 

д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

477 Кодифікація законодавства про 
надра: досвід та проблеми 

Кірін Р.С. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України  
Андрейцев В.І. 

Національний гірничий 
університет 

478 Правова охорона надр  
в Україні 

Шумак І.О. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів  
і природокористування 
України 

479 Правові проблеми соціального 
розвитку села в Україні 

Гафурова О.В. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів  
і природокористування 
України 

480 Правова охорона земель  
в Україні 

Вівчаренко О.А. д.ю.н., проф. 
Носік В.В. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 



74 

481 Теоретичні проблеми розвитку 
аграрного законодавства 
України 

Багай Н.О. д.ю.н., проф. 
Титова Н.І. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 

482 Правове забезпечення 
соціальної функції права 
власності на землю в Україні 

Костяшкін І.О.  Хмельницький 
університет управління 
та права 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, 

господарського та аграрного права АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
483 Проблеми 

правовідносин у сфері 
біотехнологій 

Піддубний О.Ю. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Національний 
університет 
біоресурсів і природо- 
користування 
України 

Тема потребує 
уточнення 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

484 Джерела аграрного права України Машевська Л.А. к.ю.н., доц. 
Земко А.М. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

485 Право державної власності на 
землю за законодавством України 

Варченко М.Л. к.ю.н., доц. 
Мірошничен- 
ко А.М. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 
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486 Гармонізація земельного 
законодавства України із 
законодавством ЄС 

Гончарова Н.М. к.ю.н., доц. 
Мірошничен- 
ко А.М. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

487 Принцип екологічної безпеки  
в земельному праві України 

Ярощук В.Г. к.ю.н., с.н.с. 
Кулинич П.Ф. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

488 Екологічні права громадян: 
гарантії їх захисту (на матеріалах 
судової практики) 

Медведєва К.В. д.ю.н., проф. 
Балюк Г.І. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

489 Правове регулювання поводження 
з радіоактивними відходами  
в Україні 

Кронда О.Ю. д.ю.н., проф. 
Балюк Г.І. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

490 Правовий режим земель історико-
культурного призначення  
в Україні: історичні ареали 
населених місць 

Бевз О.В. д.ю.н., проф. 
Балюк Г.І. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

491 Правове забезпечення поділу 
земель України за цільовим 
призначенням 

Правдюк В.М. доц. 
Мірошничен- 
ко А.М. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

492 Правове забезпечення виробництва 
м’ясної продукції суб’єктами 
аграрного права  
в Україні 

Зубченко О.М. доц. 
Ковальчук Т.Г. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

493 Правові питання державного 
регулювання земельних відносин  
в ринкових умовах України 

Тарасюк М.В. проф. 
Носік В.В. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 
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494 Правовий режим земель річкового 
та морського транспорту України 

Федотова О.С. доц. 
Мірошничен- 
ко А.М. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

495 Правове забезпечення 
рекультивації земель в Україні 

Місінкевич А.Л. проф. 
Носік В.В. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

496 Набуття прав на земельні ділянки 
на конкурентних засадах в Україні 

Міняйлик І.Ю. доц. 
Мірошничен- 
ко А.М. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

497 Правове забезпечення реалізації 
екологічної функції держави 
органами внутрішніх справ 
України 

Степанов Є.В. д.ю.н., проф. 
Балюк Г.І. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

498 Правове становище 
сільськогосподарських 
товаровиробників в Україні 

Цюцик О.В. доц. 
Ващишин М.Я. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

499 Правове регулювання запобігання 
негативному впливу на довкілля 
об’єктів підвищеної екологічної 
небезпеки 

Ярчак В.В. доц. 
Ващишин М.Я. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. І. Франка 

500 Правове регулювання мисливства 
в Україні 

Овдієнко В.В. д.ю.н., проф. 
Гетьман А.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

501 Правові засади охорони 
сільськогосподарських угідь, 
зайнятих багаторічними 
насадженнями 

Костецька О.Я. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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502 Правове регулювання відносин  
з виробництва і реалізації 
виноградної продукції в Україні 

Самсонова Я.О. к.ю.н., проф. 
Жушман В.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

503 Законодавство України та ЄС  
в сфері виробництва 
сільськогосподарської продукції: 
порівняльний аналіз 

Богдан А.Й. д.ю.н., проф. 
Статівка А.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

504 Правове регулювання вилучення 
земельних ділянок в інтересах 
суспільства 

Суєтнов Є.П. д.ю.н., проф. 
Гетьман А.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

505 Правові засади еколого-
збалансованого використання 
земель 

Даниленко Б.В. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

506 Господарсько-правове 
регулювання інвестиційної 
діяльності в умовах членства 
України в СОТ 

Гладкова Ю.Г. к.ю.н., доц. 
Білоусов Є.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

507 Пріоритетність розвитку 
сільського господарства України 
як принцип аграрного права 

Савченко Г.І. д.ю.н., доц. 
Уркевич В.Ю. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

508 Правове регулювання відносин по 
вирощуванню наркотичних рослин 
сільськогосподарськими 
товаровиробниками 

Коломий О.Є. д.ю.н., проф. 
Статівка А.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

509 Майнові правовідносини  
у фермерських господарствах 

Кримська О.М. д.ю.н., проф. 
Погрібний О.О. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

510 Особливості припинення 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств за законодавством 
України 

Покальчук М.Ю. д.ю.н., проф. 
Погрібний О.О. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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511 Правове забезпечення інвестицій  
у соціальний розвиток села  
в Україні 

Сащенко І.С. д.ю.н., проф. 
Статівка А.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

512 Форми підприємництва  
у сільському господарстві по 
законодавству Ізраїлю 

Бубнов Ю.Й. д.ю.н., проф. 
Статівка А.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

513 Правові засади державної аграрної 
політики України 

Білінська О.В. д.ю.н., доц. 
Уркевич В.Ю. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

514 Правове регулювання племінної 
справи в тваринництві 

Шовкун В.В. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

515 Правове регулювання 
культивування рослин, що містять 
наркотичні речовини 

Шапошнікова Н.В. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

516 Правове регулювання охорони 
праці у сільському господарстві 

Новак Т.С. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

517 Правове регулювання меліорації 
земель в Україні 

Дейнега М.А. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

518 Правове регулювання 
бджільництва в Україні 

Суперсон Ю.В. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

519 Правове регулювання виробництва 
ріпаку в Україні 

Гончар Ю.Ю. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 
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520 Правове регулювання органічного 
сільськогосподарського 
виробництва 

Мельник В.О. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

521 Правове регулювання 
надрокористування при видобутку 
природного газу і нафти 

Жиденко О.Ю. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

522 Правове становище Аграрного 
фонду України 

Купріна Ю.І. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

523 Правове регулювання виробництва 
та реалізації м’яса в Україні 

Солдатенко Л.В. к.ю.н., доц. 
Гафурова О.В. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

524 Правове забезпечення основних 
видів земельно-кадастрової 
діяльності 

Грабовець Н.О. к.ю.н., доц. 
Гафурова О.В. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

525 Правове регулювання виробництва 
та реалізації молока і молочної 
сировини в Україні 

Канарик Ю.С. к.ю.н., доц. 
Панькова Л.О. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

526 Правове забезпечення джерел 
питного водопостачання в Україні 

Закусілова Н.М. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

527 Правове регулювання органічного 
сільськогосподарського 
виробництва 

Сологуб В.О. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 
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528 Правове регулювання продажу 
земельних ділянок на 
конкурентних засадах в Україні 

Караханян К.М. к.ю.н., доц. 
Каракаш І.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

529 Земельно-правовi повноваження 
державних органів приватизації 
(зміна теми) 

Караханян К.М. к.ю.н., доц. 
Каракаш І.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

530 Еколого-правові вимоги щодо 
планування території та 
містобудування 

Кондратенко Ю.В. к.ю.н., доц. 
Каракаш І.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

531 Механізм правового регулювання 
карантину рослин 

Курзова В.В. д.ю.н., проф. 
Берлач А.І. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

532 Правове регулювання цільового 
використання земель населених 
пунктів України 

Сіряченко І.І. к.ю.н., доц. 
Пащенко О.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

533 Екологічне страхування в Україні: 
правові аспекти становлення та 
розвитку 

Візінський В.В. к.ю.н., доц. 
Труба В.І. 

Одеський національний 
університет  
ім. І.І. Мечникова 

534 Правова охорона зелених 
насаджень в населених пунктах 
України 

Толкаченко О.В. к.ю.н., доц. 
Труба В.І. 

Одеський національний 
університет  
ім. І.І. Мечникова 

535 Правове регулювання  організації 
та здійснення сільського туризму 

Кафарський О.В. д.ю.н., проф. 
Бобкова А.Г. 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО (12.00.07) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

536 Правова організація діяльності 
митної служби України: 
теоретико-методологічні основи 

Кунєв Ю.Д. д.ю.н., проф. 
Пєтков В.П. Академія митної служби 

України  

537 Адміністративно-правове 
забезпечення участі працівників
ОВС України в міжнародній 
миротворчій діяльності 

Заросило В.О. 
(перезатвердження) 

д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

538 Адміністративний процес 
України в контексті 
європейських стандартів: теорія, 
історія і практика 

Кравчук В.М.  Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

539 Державна антикорупційна 
політика в Україні: 
адміністративно-правові засади 

Заброда Д.Г.  Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

540 Державна виконавча служба 
України: адміністративно-
правові засади 

Макушев П.В. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. Дніпропетровський 

державний університет 
внутрішніх справ 

541 Адміністративно-правові 
режими та їх забезпечення 
органами внутрішніх справ 

Мінка Т.П. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. Дніпропетровський 

державний університет 
внутрішніх справ 
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542 Європейська система 
забезпечення громадської 
безпеки і правопорядку масових 
заходів 

Фатхутдинов В.Г.  Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

543 Адміністративно-правові засади 
охорони прав громадян  
в діяльності правоохоронних 
органів 

Соколенко О.Л. д.ю.н., проф., 
академік 
Авер’янов В.Б. 

Дніпропетровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара 

544 Політичні права і свободи 
людини й громадянина в Україні

Заворотченко Т.М. д.ю.н., доц. 
Пушкіна О.В. Дніпропетровський 

національний 
університет ім. Олеся 
Гончара 

545 Теоретико-правові та 
праксеологічні засади надання 
адміністративних послуг  
в Україні 

Буханевич О.М. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. Інститут законодавства 

Верховної Ради України 

546 Адміністративно-правове 
регулювання Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах 
України 

Ринажевський Б.М. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. Київський міжнародний 

університет 

547 Публічно-правове регулювання 
злиття та поглинання 
фінансових установ 

Андрущенко І.Г. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

548 Публічний ресурс міліції як 
об’єкт адміністративно-
правового регулювання 

Іщенко Ю.В. д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

549 Теоретико-правові засади 
фінансування системи 
цивільного захисту 

Чубенко А.Г. д.ю.н., проф. 
Користін О.Є. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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550 Органи публічної влади як 
суб’єкти бюджетних 
правовідносин в Україні: 
проблеми законодавства, теорії 
та практики 

Музика-Стефан- 
чук О.А. 

 Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

551 Нормативно-правові та 
методологічні засади 
упорядкування інформаційних 
відносин  
(зміна назви) 

Брижко В.М. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України  
Тихий В.П. 

Науково-дослідний 
центр правової 
інформатики Академії 
правових наук України  

552 Правове регулювання відносин 
у сфері реклами: 
адміністративно-правовий 
аспект 

Зима О.Т. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

553 Адміністративні 
правовідносини у сфері 
земельних ресурсів: проблеми 
теорії та практики 

Світличний О.П. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Національний 
університет біоресурсів  
і природокористування 
України 

554 Суб’єкти адміністративного 
права 

Мацелик Т.О. д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

555 Адміністративно-правові основи 
захисту суспільної моралі: 
теорія та практика 

Новицька Н.Б. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 



84 

556 Адміністративно-правове 
забезпечення функціонування 
системи судів загальної 
юрисдикції 

Ігонін Р.В. д.ю.н., доц. 
Приймаченко Д.В. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

557 Процесуальна фінансово-
правова теорія: становлення  
і розвиток 

Касьяненко Л.М. д.ю.н., проф. 
Воронова Л.К. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України, 
Науково-дослідний 
інститут фінансового 
права 

558 Правове регулювання 
фінансової політики України 

Трофімова Л.В. д.ю.н., проф. 
Воронова Л.К. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України, 
Науково-дослідний 
інститут фінансового 
права 

559 Адміністративно-правові основи 
формування інститутів 
інформаційного суспільства  
в Україні 

Новицький А.М. д.е.н., проф. 
Швець М.Я. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України, 

Науково-дослідний 
центр 

560 Правове регулювання 
міжбюджетних відносин  
в Україні 

Пархоменко-
Цироциянц С.В. 

д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. Одеська національна 

юридична академія 

561 Правове регулювання 
бюджетного фінансування  
в Україні 

Кравцов Д.В. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. Одеська національна 

юридична академія 

85 

562 Взаємодія органів внутрішніх 
справ з іншими органами 
правоохоронної системи 
України щодо протидії 
злочинності: теорія та практика 

Ярмакі В.Х. д.ю.н., проф. 
Берлач А.І. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

563 Адміністративно-правове 
забезпечення реалізації 
культурної функції держави 

Шестак В.С. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

564 Правове регулювання 
бюджетного контролю в Україні 
(уточнення теми) 

Гетманець О.П. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

565 Адміністративно-правовий 
механізм забезпечення 
економічної безпеки держави 

Присяжнюк А.Й. д.ю.н., доц. 
Пономаренко Г.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

566 Теоретичні основи 
інформаційного права 

Панова І.В. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

567 Адміністративно-правові засади 
професійної підготовки 
працівників правоохоронних 
органів 

Морозюк В.В. д.ю.н., доц. 
Пономаренко Г.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

568 Контроль за діяльністю 
правоохоронних органів  
в Україні: адміністративно-
правові засади організації та 
функціонування 

Музичук О.М. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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569 Адміністративно-правова 
охорона громадської безпеки  
в Україні 

Джагупов Г.В. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

570 Адміністративно-правові засади 
кадрового забезпечення 
державного управління  
в Україні 

Кагановська Т.Є. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. Харківський 

національний 
університет  
ім. В.Н. Каразіна 

571 Правовий режим у сфері 
регулювання економічних 
відносин 

Коссе Д.Д. д.ю.н., академік 
Васильєв А.С. 

Чорноморський 
державний університет 
ім. Петра Могили 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук і міжнародного права 

АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
572 Адміністративно-

правові засади 
інформатизації системи 
охорони громадського 
порядку 

Комісаров О.Г. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.Д. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатня 
актуальність 
теми для 
докторської 
дисертації 

573 Правові та 
організаційні засади 
класифікації інформації 
з обмеженим доступом 
в Україні 

Касперський І.П. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатня 
актуальність 
теми для 
докторської 
дисертації 
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574 Реформування на 
гуманістичних засадах 
теорії на практики 
ставлення українського 
суспільства до 
злочинності 
неповнолітніх 

Юзікова Н.С. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Закалюк А.П. 

Дніпропетровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара 

Недостатня 
актуальність 
теми для 
докторської 
дисертації. Не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.07 

575 Адміністративно-
правове програмування 
діяльності виконавчої 
влади в Україні 

Кроленко В.О. д.ю.н., проф. 
Берлач А.І. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Недостатня 
актуальність 
теми для 
докторської 
дисертації. 
Невдала назва. 
Діяльність 
виконавчої 
влади не 
програмується 

576 Інститути 
Європейського Союзу  
в механізмі 
європейського 
управління 

Бережна К.В. д.ю.н., проф., 
співробітник 
Інституту 
держави і права 
ім. В.М. Корець-
кого 
НАН України 
Андрійко О.Ф. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Тема належить 
до 
спеціальності 
12.00.02 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

577 Адміністративно-правові засади 
контролю за посередницькою 
діяльністю в галузі митної 
справи 

Данелюка В.І. д.ю.н.  
Приймаченко Д.В. 

Академія митної служби 
України 

578 Оскарження рішень митних 
органів у порядку здійснення 
адміністративного судочинства 

Кожан М.П. д.ю.н.  
Приймаченко Д.В. 

Академія митної служби 
України 

579 Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність дільничних 
інспекторів міліції 

Адамович Д.І. к.ю.н., доц. 
Золотарьова Н.І. 

Академія управління 
МВС 

580 Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність Державної 
автомобільної інспекції в сфері 
забезпечення охорони 
громадського порядку та 
громадської безпеки 

Петренко О.С. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

581 Адміністративно-правові засади 
протидії правопорушенням  
у сфері екології 

Тригубенко С.М. к.ю.н., доц. 
Золотарьова Н.І. 

Академія управління 
МВС 

582 Адміністративно-правове 
забезпечення захисту 
інтелектуальної власності 
митними органами України 

Свирида В.А. к.ю.н., доц. 
Грицак В.М. 

Академія управління 
МВС 

583 Порівняльний аналіз 
адміністративного судочинства 
України та країн Європейського 
Союзу (Франція, Німеччина, 
Великобританія) 

Панталієнко П.В. к.ю.н., доц. 
Радзівон С.М. 

Академія управління 
МВС 
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584 Адміністративне провадження 
стосовно спеціальних суб’єктів 
в Україні 

Продиус А.С. к.ю.н., доц. 
Радзівон С.М. 

Академія управління 
МВС 

585 Організаційно-правові засади 
надання адміністративних 
послуг органами внутрішніх 
справ України 

Циндря В.М. д.ю.н., проф. 
Грохольський В.Л. 

Академія управління 
МВС 

586 Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення в галузі 
стандартів, якості та безпеки 
продуктів харчування 

Левенець Ю.О. к.ю.н., доц. 
Соколенко О.Л. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

587 Правові основи здійснення 
управління місцевими 
фінансами України 

Литвин О.Л. к.ю.н., доц. 
Соколенко О.Л. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

588 Правове регулювання 
державного контролю у сфері 
фінансових послуг в Україні 

Саєнко М.І. к.ю.н., доц. 
Соколенко О.Л. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

589 Адміністративний нагляд 
міліції за дотриманням правил 
паспортно-реєстраційної 
системи 

Борисенко Н.А. к.ю.н. 
Мінка Т.П. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

590 Провадження за 
нововиявленими обставинами  
в адміністративному 
судочинстві України 

Буцьких О.О. к.ю.н. 
Мінка Т.П. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

591 Діяльність міліції щодо 
застосування заходів 
забезпечення провадження  
у справах про адміністративні 
правопорушення 

Галабурда Н.А. к.ю.н., доц. 
Миронюк Р.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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592 Адміністративно-правова 
діяльність чергової служби 
органів внутрішніх справ 

Кривий А.О. к.ю.н., доц. 
Морозова В.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

593 Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність міліції у сфері обігу 
алкогольних напоїв 

Куптій І.С. к.ю.н., доц. 
Ващенко С.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

594 Адміністративно-правова 
діяльність міліції щодо 
застосування технічних засобів 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Маслюк В.В. к.ю.н., доц. 
Доненко В.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

595 Адміністративно-правове 
регулювання відносин у сфері 
віросповідання в Україні 

Мінка П.П. д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

596 Організація охорони 
громадського порядку при 
проведенні масових спортивних 
заходів в Україні та в Європі 
(порівняльно-правове 
дослідження) 

Москаленко О.І. к.ю.н. 
Комісаров О.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

597 Адміністративно-правові 
режими паспортизації та 
реєстрації фізичних осіб 

Ростовська К.В. к.ю.н. 
Мінка Т.П. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

598 Адміністративно-правове 
регулювання 
внутрішньовідомчого контролю 
за діяльністю міліції 
громадської безпеки 

Сальченко Р.Я. к.ю.н. 
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

599 Принципи адміністративно-
юрисдикційної діяльності 
міліції 

Сергієнко К.А. к.ю.н., доц. 
Фролов О.С. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

91 

600 Адміністративно-правова 
діяльність патрульної служби 
МВС України 

Сіроштан Ю.В. к.ю.н., доц. 
Миронюк Р.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

601 Правове регулювання та 
організація адміністративної 
діяльності поліції Нідерландів 

Спасовський П.В. к.ю.н. 
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

602 Адміністративно-правова 
діяльність міліції на водному 
транспорті 

Ченін В.М. к.ю.н. 
Новіков М.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

603 Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність кримінальної міліції 
у справах дітей щодо протидії 
насильству в сім’ї 

Черевач О.М. к.ю.н. 
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

604 Адміністративно-правова 
діяльність міліції щодо 
забезпечення громадського 
порядку і безпеки під час 
проведення масових заходів 
громадсько-політичного 
характеру 

Чертенкова А.М. к.ю.н., доц. 
Поліщук В.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

605 Інформаційне забезпечення 
діяльності міліції громадської 
безпеки 

Чудновський О.В. к.ю.н. 
Комісаров О.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

606 Принципи адміністративно-
юрисдикційної діяльності 
міліції 

Чайченко К.А. к.ю.н., доц. 
Фролов О.С. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

607 Адміністративно-правова 
діяльність міліції у сфері обігу 
спеціальних засобів 
самооборони 

Чуріков Д.С. к.ю.н., доц. 
Фролов О.С. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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608 Адміністративно-правова 
діяльність міліції щодо 
запобігання дитячій 
бездоглядності 

Новіков Ю.О. к.ю.н. 
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

609 Адміністративна діяльність 
Державної прикордонної 
служби України 

Марченко Б.М. к.ю.н. 
Мінка Т.П. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

610 Адміністративно-правова 
діяльність міліції щодо охорони 
громадського порядку і безпеки 
в аеропортах 

Буцикіна В.П. к.ю.н. 
Блінова Г.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

611 Адміністративна 
відповідальність працівників 
органів внутрішніх справ за 
порушення правил, норм  
і стандартів, що стосуються 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Донський В.В. к.ю.н., доц. 
Доненко В.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

612 Адміністративно-правові засади 
здійснення державного 
контролю у сфері земельних 
відносин 

Ємець Р.О. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

613 Адміністративно-правова 
діяльність міліції щодо протидії 
дитячій безпритульності та 
бездоглядності 

Журавель О.Є. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

614 Адміністративно-правове 
забезпечення прав і свобод 
людини в діяльності міліції 
громадської безпеки 

Зуєв Р.І. к.ю.н. 
Логвиненко Б.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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615 Адміністративно-правова 
кваліфікація порушень правил 
експлуатації та керування 
річковим транспортом та 
маломірними суднами 

Калініченко А.П. к.ю.н. 
Гуржій Т.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

616 Адміністративно-правова 
діяльність міліції щодо 
запобігання порушенням 
громадського порядку при 
проведенні масових спортивних 
заходів 

Кацуба Р.М. к.ю.н., доц. 
Доненко В.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

617 Адміністративно-правовий 
статус Головної державної 
інспекції на автомобільному 
транспорті 

Клименко А.В. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

618 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
державної виконавчої служби 
щодо примусового виконання 
рішень майнового характеру 

Клименко О.С. к.ю.н., доц. 
Макушев П.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

619 Адміністративні послуги, що 
надаються міліцією громадської 
безпеки 

Легеза Є.О. к.ю.н. 
Опацький Р.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

620 Адміністративно-правовий 
статус міліції громадської 
безпеки 

Маєвський В.І. к.ю.н. 
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

621 Адміністративно-правовий 
статус виборчих комісій  
з організації та проведення 
виборів народних депутатів 
України 

Марченко О.В. к.ю.н., доц. 
Соколенко О.Л. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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622 Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення, що посягають 
на право власності 

Мельник О.В. к.ю.н., доц. 
Миронюк Р.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

623 Реєстраційні процедури  
в адміністративній діяльності 
міліції 

Танкушина Т.Ю. к.ю.н., доц. 
Фролов О.С. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

624 Адміністративно-правове 
забезпечення прав і свобод осіб 
похилого віку 

Чабаненко С.В. к.ю.н. 
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

625 Адміністративна 
відповідальність за порушення 
правил надання послуг  
з перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 
транспортом 

Циба Є.В. д.ю.н., проф. 
Берлач А.І. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

626 Адміністративно-правове 
регулювання організації 
розгляду звернень громадян до 
ОВС України 

Ткачова Т.М. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

627 Адміністративно-правові 
основи страхування залогового 
майна фізичних осіб в Україні 

Ільєнко Є.Є. к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

628 Організаційно-правові засади 
взаємодії суб’єктів 
господарювання з органами 
державної влади 

Овчиннікова Д.В. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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629 Правові засади інформаційного 
забезпечення підприємницької 
діяльності 

Сердечний Г.К. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

630 Імплементація міжнародних 
норм до митного законодавства 
України 

Філатов В.В. к.ю.н., доц. 
Філіпенко Д.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

631 Адміністративна 
відповідальність за порушення 
міграційного законодавства 

Шевченко О.Є. к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

632 Роль політичних партій  
в діяльності місцевого 
самоврядування в Україні 

Шевцова Є.В. к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

633 Адміністративно-правове 
забезпечення захисту прав 
працівників міліції 

Белих О.О. к.ю.н. 
Василенко І.К. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

634 Правове регулювання перевірок 
суб’єктів підприємницької 
діяльності органами 
фінансового контролю 

Просолов М.О. д.ю.н., проф. 
Савченко Л.А. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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635 Адміністративно-правове 
забезпечення прав громадян на 
безпечне для життя і здоров’я 
довкілля 

Тулінова Т.С. к.ю.н., доц. 
Лихачов С.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

636 Запобігання ОВС порушенням 
правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації 
транспорту особами, які 
керують транспортними 
засобами 

Гаргай О.С. к.ю.н. 
Бабенко А.М. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

637 Адміністративно-правові засади 
функціонування патрульної 
служби в Україні 

Литвинов Г.І. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

638 Правові засади інформаційного 
забезпечення місцевого 
самоврядування в Україні 

Делімбовська М.О. к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

639 Адміністративний позов як 
форма забезпечення захисту 
прав, свобод та інтересів 
державних службовців 

Бречко А.В. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

640 Адміністративно-правові засади 
використання технічних засобів 
підрозділами ДАІ МВС України 

Уздемир М.М. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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641 Адміністративно-правове 
розмежування 
адміністративного судочинства 
від кримінального та 
господарського 

Юрченко В.П. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

642 Адміністративно-правове 
забезпечення реалізації 
соціально-економічних прав 
громадян 

Погосян А.П. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

643 Державний контроль за 
використанням та охороною 
земель у містах 

Авдєєва Г.В. д.ю.н., проф. 
Устименко В.А. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

644 Правові та організаційні 
аспекти бюджетного 
програмування в Україні 

Пінчук Ю.К. д.ю.н., проф. 
Берлач А.І. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

645 Адміністративно-правові засади 
співробітництва України та 
Організації безпеки та 
співробітництва в Європі 

Любов Д.В. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

646 Адміністративно-правове 
регулювання порядку 
створення і діяльності 
професійних правничих 
громадських організацій  
в Україні 

Віхляєв М.Ю. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 
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647 Адміністративно-правове 
регулювання порядку 
створення і діяльності 
кредитних спілок 

Довгополик А.А. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 

648 Організаційно-правові засади 
управління фінансами 
місцевого самоврядування  
в Україні 

Кондаков Д.М. к.ю.н., доц.  
Поліщук В.Г. 

Запорізький 
національний 
університет 

649 Організаційно-правові засади 
управління юридичною освітою 
в Україні 

Мартинов М.П. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 

650 Особливості провадження по 
справах за участю суб’єктів 
публічної адміністрації  
в порядку адміністративного 
судочинства 

Яцун О.В. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Запорізький 
національний 
університет 

651 Правове регулювання 
переміщення товарів через 
митний кордон України 

Байдаченко О.І. д.ю.н., проф. 
Андрійко О.Ф. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

652 Правове регулювання 
оподаткування пасивних 
доходів нерезидентів із 
джерелом їх походження  
з України 

Шапошнікова Н.О. к.ю.н., проф. 
Демський Е.Ф. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

653 Орган виконавчої влади як 
сторона в справах 
адміністративної юрисдикції 

Стефанчук М.М. д.ю.н., проф. 
Нижник Н.Р. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

654 Проведення адміністративної 
реформи в системі виконавчої 
влади в контексті досвіду країн 
ЄС 

Борисов А.О. к.ю.н., доц. 
Сидорчук Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 
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655 Адміністративно-правове 
регулювання квазісудової 
діяльності 

Діткевич І.І. к.ю.н., доц. 
Сидорчук Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 

656 Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення у сфері 
публічних фінансів 

Мороз А.С. к.ю.н., доц. 
Сікорська І.А. 

Київський міжнародний 
університет 

657 Аудиторська діяльність  
в Україні: фінансово-правовий 
аспект 

Мандриченко О.В. д.ю.н., проф. 
Савченко Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 

658 Гармонізація адміністративного 
законодавства України з правом 
європейського союзу: проблеми 
теорії і практики 

Зернова А.А. д.ю.н., доц. 
Гордієнко С.Г. 

Київський міжнародний 
університет 

659 Забезпечення законності  
і дисципліни в діяльності 
органів виконавчої влади 

Кекуа А.М. к.ю.н., доц. 
Сидорчук Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 

660 Адміністративно-правовий 
статус суб’єктів ліцензування 
господарської діяльності 

Кашперський О.В. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Київський міжнародний 
університет 

661 Правові основи банківського 
контролю 

Ступак А.С. д.ю.н., проф. 
Савченко Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 

662 Адміністративно-правова 
охорона правосуддя в Україні 

Шкіль М.В. д.ю.н., доц. 
Іванський А.Й. 

Київський міжнародний 
університет 

663 Адміністративно-правове 
регулювання публічної служби 
в органах державної податкової 
служби 

Михайленко О.В. к.ю.н. 
Трофімова Л.В. 

Київський міжнародний 
університет 

664 Адміністративно-правові 
форми забезпечення органами 
державної влади громадської 
безпеки в Україні 

Плохой І.І. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Київський міжнародний 
університет 
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665 Адміністративно-правове 
регулювання сфери будівництва 
в контексті адміністративно-
правової реформи в Україні 

Катаєва Е.В. д.ю.н., проф. 
Пєтков С.В. 

Київський міжнародний 
університет 

666 Адміністративно-правове 
регулювання служби в органах 
внутрішніх справ України 

Чапала О.Ю. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Київський міжнародний 
університет 

667 Організаційно-правове 
забезпечення громадської 
безпеки в Україні 

Ільницький О.М. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Київський міжнародний 
університет 

668 Організаційно-правові засади 
становлення і розвитку 
службової кар’єри в органах 
внутрішніх справ України 

Булка Є.О. к.ю.н., доц. 
Рудой К.М. 

Київський міжнародний 
університет 

669 Організаційно-правові засади 
імплементації антикорупційних 
стандартів Європейського 
Союзу в законодавство України 

Котович Г.М. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Київський міжнародний 
університет 

670 Адміністративний договір  
в діяльності органів внутрішніх 
справ України 

Ольховська С.М. к.ю.н., доц. 
Сидорчук Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 

671 Використання досвіду 
Європейського Союзу та країн-
членів щодо адміністративно-
правового регулювання 
охорони навколишнього 
природного середовища 
України 

Єршова В.С. к.ю.н. 
Макаренко А.В. 

Київський національний 
економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана 

672 Використання та відновлення 
лісів після Чорнобильської 
катастрофи: адміністративно-
правові питання 

Процишин Р.В. к.ю.н. 
Омельченко А.В. 

Київський національний 
економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана 
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673 Правові засади державного 
регулювання в сфері 
аудіовізуальних засобів масової 
інформації 

Вознесенська О.А. доц. 
Костецька Т.А. 

Київський національний 
торговельно-
економічний університет

674 Контроль за діяльністю 
Державної кримінально-
виконавчої служби України: 
правові та організаційні засади 

Сикал М.М. к.ю.н., доц. 
Чабан В.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

675 Контроль за діяльністю 
Державної кримінально-
виконавчої служби України: 
правові та організаційні засади 

Бердиченко І.О. к.ю.н., доц. 
Чабан В.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

676 Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності ОВС за 
умов надзвичайного стану 

Бідей О.М. к.ю.н., доц. 
Константінов С.Ф. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

677 Адміністративно-правові засади 
діяльності Ради національної 
безпеки і оборони України 

Бобрицький Л.В. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

678 Інформатизація оперативно-
розшукової діяльності органів 
внутрішніх справ 

Буржинський В.А. к.ю.н., с.н.с. 
Гавловський В.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

679 Адміністративні процедури 
затримання, огляду і вилучення 
та їх оскарження  
в адміністративному судочинстві 

Весельська Т.Ф. к.ю.н., доц. 
Іщенко Ю.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

680 Організаційні та правові засади 
співробітництва 
правоохоронних органів 
України з каналами Інтерполу 

Гринчак Я.В. д.ю.н., проф. 
Олефір В.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

681 Адміністративно-правове 
забезпечення авторського права 
в інформаційному середовищі 
України 

Капля Н.І. к.ю.н., доц. 
Константінов С.Ф. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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682 Правові та організаційні засади 
фінансового моніторингу на 
фондовому ринку України 

Кельня С.Г. д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

683 Фінансово-правова 
відповідальність за 
правопорушення у сфері 
бюджетних відносин 

Козир С.М. к.ю.н., доц. 
Павлов Д.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

684 Адміністративно-правові засади 
управління якістю послуг  
в системі МВС України 

Колцуняк Ю.В. к.ю.н., доц. 
Константінов С.Ф. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

685 Міліція в механізмі протидії 
корупції 

Коруля І.В. д.ю.н., с.н.с. 
Копан О.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

686 Адміністративно-правове 
регулювання соціального 
захисту інвалідів 

Куца А.М. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

687 Нормативно-правове 
забезпечення взаємодії в сфері 
охорони державного кордону 

Кушнір І.П. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

688 Адміністративно-правове 
забезпечення охорони 
громадського порядку ОВС під 
час проведення спортивних 
заходів 

Мартишко А.Ю. к.ю.н., доц. 
Константінов С.Ф. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

689 Провадження  
в адміністративних судах щодо 
оскарження нормативно-
правових актів 

Лазнюк Є.В. к.ю.н., доц. 
Лошицький М.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

690 Фінансово-правова 
відповідальність за порушення 
банківського законодавства 

Лукашевич В.О. к.ю.н., доц. 
Кузьменко О.А. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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691 Потерпілий в адміністративно-
деліктному процесі 

Оплачко І.О. д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

692 Адміністративна 
відповідальність за порушення 
прав споживачів 

Остапчук В.В. д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

693 Районна державна 
адміністрація як суб’єкт 
надання адміністративних 
послуг 

Сорокіна І.С. к.ю.н., доц. 
Чабан В.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

694 Адміністративно-правовий 
статус підприємств в Україні та 
його реалізація у відносинах  
з органами внутрішніх справ 

Рамазанова У.В. к.ю.н., доц. 
Іщенко Ю.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

695 Публічна адміністрація  
м. Києва: механізм взаємодії 

Рябова О.О. к.ю.н., доц. 
Іщенко Ю.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

696 Фінансово-правове 
регулювання пільгового 
кредитування 

Тернюк Є.В. к.ю.н., доц. 
Павлов Д.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

697 Державний контроль за 
діяльністю міліції громадської 
безпеки 

Троханенко І.І. к.ю.н., доц. 
Лошицький М.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

698 Адміністративно-правовий 
статус військовослужбовців 
Державної прикордонної 
служби України 

Царенко О.М. д.ю.н., проф. 
Снігерьов О.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

699 Адміністративно-правова 
охорона об’єктів промислової 
власності в Україні 

Чукаєва А.В. д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

700 Правове регулювання 
страхування у сфері 
інвестиційної діяльності 

Удалов О.С. к.ю.н., доц. 
Кузьменко О.А. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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701 Правове регулювання 
фінансових відносин у сфері 
державних закупівель в Україні 

Хусанова К.Ю. к.ю.н., доц. 
Павлов Д.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

702 Конституційні засади мовної 
політики та їх реалізація  
в Україні 

Ялова О.В. к.ю.н., доц. 
Барчук Г.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

703 Контроль за діяльністю 
Державної кримінально-
виконавчої служби України: 
правові та організаційні засади 

Сикал М.М. к.ю.н., доц. 
Чабан В.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

704 Джерела фінансового права Фатхутдінова І.В. проф. 
Воронова Л.К. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

705 Фінансовий контроль органів 
загальної та спеціальної 
компетенції 

Федорченко С.В. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Воронова Л.К. 

Київський університет 
туризму, економіки  
і права 

706 Адміністративно-правові засади 
митного пост-аудиту в Україні 

Гончарук О.А. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

707 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
публічної адміністрації у сфері 
забезпечення громадської 
безпеки 

Самохіна В.М. к.ю.н. 
Басов А.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

708 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності органів 
внутрішніх справ в умовах дії 
надзвичайних адміністративно-
правових режимів 

Сліпченко О.І. к.ю.н., доц. 
Басова Ю.Ю. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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709 Організаційно-правові засади 
діяльності слідчого під час 
проведення спеціальних 
операцій органами внутрішніх 
справ 

Феклістова О.В. к.ю.н., доц. 
Юрченко Л.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

710 Адміністративно-правові 
аспекти діяльності патрульної 
служби міліції 

Недре І.В. к.ю.н., доц. 
Посметний В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

711 Гарантії законності 
притягнення громадян України 
до адміністративної 
відповідальності 

Щуковська Г.В. к.ю.н., доц. 
Анохіна Л.С. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

712 Рахункова палата Автономної 
Республіки Крим як суб’єкт 
фінансового контролю 

Гречко О.В. к.ю.н. 
Абасов Г.Г. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

713 Моніторинг оперативної 
обстановки з метою 
попередження, виявлення та 
документування протиправної 
діяльності у сфері економіки: 
правовий та організований 
аспект (за матеріалами 
діяльності підрозділів ДСБЕЗ) 

Апазов С.С. к.ю.н., проф. 
Шинкаренко І.Р. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

714 Адміністративна 
відповідальність за дрібне 
викрадення чужого майна 

Дишкант Р.С. д.ю.н., проф. 
Ярмакі Х.П. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

715 Адміністративно-правові 
основи взаємодії органів 
внутрішніх справ із засобами 
масової інформації в Україні 

Михальов І.Б. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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716 Адміністративна 
відповідальність за порушення 
правил передвиборчої агітації 

Сошина Н.В. к.ю.н., доц. 
Миронова О.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

717 Адміністративно-правовий 
режим обігу зброї в Україні 

Бокій О.М. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

718 Адміністративно-правова 
охорона пам’яток історії та 
культури 

Докучаєва В.Ю. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

719 Спеціальна операція як 
адміністративно-правова форма 
діяльності ОВС в умовах 
масових безладь: на матеріалах 
АР Крим 

Крикун В.В. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

720 Адміністративно-правова 
охорона громадського порядку 
в умовах, викликаних 
надзвичайними ситуаціями 

Павлова Т.С. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

721 Компетенція Верховної Ради та 
Ради Міністрів Автономної 
Республіки Крим у сфері 
охорони громадського порядку 
та забезпечення громадської 
безпеки 

Поштарук Д.О. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

722 Правове регулювання 
адміністративно-правового 
режиму воєнного стану  
в Україні 

Прищепа Д.В. к.ю.н., доц. 
Посметний В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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723 Адміністративно-правова 
охорона суспільних відносин  
у сфері обігу цінних паперів 

Рудник Д.М. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

724 Адміністративно-правові 
заходи діяльності органів 
внутрішніх справ щодо 
запобігання, виявлення та 
припинення актів тероризму 

Савочкін Д.С. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

725 Реєстраційні процедури  
в діяльності органів внутрішніх 
справ 

Савченко С.С. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

726 Адміністративна юстиція  
в системі захисту прав і свобод 
людини і громадянина: 
порівняльний аспект 

Соловйова К.М. д.ю.н., проф. 
Гуренко-Вайц- 
ман М.М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

727 Адміністративно-правові 
аспекти застосування міліцією 
заходів адміністративного 
примусу в особливих умовах 

Сороковий Д.Ю. к.ю.н., доц. 
Посметний В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

728 Громадський контроль у сфері 
техногенно-природної безпеки 
(адміністративно-правовий 
аспект) 

Столяр О.П. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

729 Механізм прийняття рішень  
в справах про адміністративні 
правопорушення 

Теребілов А.В. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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730 Адміністративна 
відповідальність членів 
колегіальних органів за надання 
незаконних переваг особам під 
час підготовки та прийняття 
нормативно-правових актів чи 
рішень 

Шамрай Р.С. к.ю.н. 
Шильник В.Ю. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

731 Заходи адміністративного 
примусу в діяльності міліції 
щодо попередження насилля  
в сім’ї  

Шеїна В.В. к.ю.н. 
Шильник В.Ю. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

732 Нагляд органів прокуратури як 
гарантія забезпечення прав  
і свобод громадян у сфері 
адміністративної юрисдикції 

Шимчук В.В. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

733 Гарантії забезпечення 
законності при оскарженні 
постанов по справах про 
адміністративні 
правопорушення 

Теребілов А.В. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

734 Надзвичайний адміністративно-
правовий режим у зарубіжних 
країнах 

Харченко Н.В. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

735 Адміністративно-правові засади 
діяльності апарату місцевих та 
апеляційних господарських 
судів України 

Борецька Л.Р. д.ю.н., проф. 
Гуренко-Вайц- 
ман М.М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

736 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
публічних органів управління  
у сфері дорожнього транспорту 

Вайцман В.Г. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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737 Інформаційна безпека 
автоматизованих систем 
обробки даних ОВС України 
(адміністративно-правовий 
аспект) 

Герасименко К.С. к.ю.н., доц. 
Бойченко О.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

738 Адміністративно-правовий 
статус політичних партій та 
механізми забезпечення його 
реалізації 

Глибіна Г.М. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

739 Взаємодія органів виконавчої 
влади з органами місцевого 
самоврядування у галузі 
контролю за охороною об’єктів 
культурної спадщини 

Долецький В.В. д.ю.н., проф. 
Гуренко-Вайц- 
ман М.М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

740 Надвідомчі міжгалузеві 
системи державного управління 
в сфері цивільного захисту 
населення (адміністративно-
правовий аспект) 

Доля Р.М. д.ю.н., проф. 
Самсонов В.М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

741 Земельна ділянка як об’єкт 
адміністративно-правових 
відносин 

Гейдельберг М.М. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

742 Порядок розгляду справ, що 
виникають з податкових 
правовідносин у судових 
інстанціях України 

Євсікова О.В. к.ю.н., доц. 
Юриста О.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

743 Державний контроль у сфері 
боротьби з організованою 
злочинністю (організаційно-
правові засади) 

Злобіна О.О. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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744 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності органів 
управління на ринку цінних 
паперів 

Мусін А.А. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

745 Адміністративно-правове 
регулювання інформаційної 
безпеки державних 
електронних реєстрів в Україні 

Попов А.О. к.ю.н., доц. 
Юриста О.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

746 Адміністративно-правовий 
статус територіальної громади 
(на матеріалах АРК) 

Русанова С.Ю. д.ю.н., проф. 
Гуренко-Вайц- 
ман М.М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

747 Правове регулювання відносин 
щодо отримання органами 
державної влади України 
інформації 

Сопілка І.М. д.ю.н., проф. 
Гуренко-Вайц- 
ман М.М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

748 Адміністративна 
відповідальність у сфері 
споживацьких послуг 

Толмазов О.О. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

749 Адміністративно-правове 
регулювання відповідальності 
працівників прокуратури 

Труханів В.А. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

750 Державно-правове регулювання 
процедури з’ясування причин 
та обставин страхових випадків 
в Україні 

Заєць О.М. к.ю.н. 
Єськов С.В. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 

751 Адміністративно-правове 
забезпечення екологічної 
безпеки органами внутрішніх 
справ України 

Сабіров Р.Ф. к.ю.н., доц. 
Головін А.П. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 
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752 Органи внутрішніх справ як 
суб’єкти забезпечення прав  
і свобод людини у сфері 
охорони громадського порядку 
і громадської безпеки 

Небеська М.С. к.ю.н., проф. 
Безсмертний О.К. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 

753 Суб’єкти адміністративного 
судочинства в Україні 

Андруневчин О.М. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

754 Підсудність справ 
адміністративним судам: 
теоретико-правові аспекти 

Затираха І.О. к.ю.н. 
Школик А.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

755 Адміністративно-правова 
протидія марнотратного 
витрачення паливно-
енергетичних ресурсів в Україні 

Крамар Р.І. к.ю.н., доц. 
Чистеклєтов Л.Г. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

756 Адміністративно-правова 
діяльність органів і служб  
у справах дітей щодо 
запобігання правопорушень 

Лесько Н.В. к.ю.н., доц. 
Тиндик Н.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

757 Адміністративно-правове 
регулювання захисту дітей від 
насильства та експлуатації 

Панахид О.О. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

758 Адміністративно-правові засади 
реформування відомчої освіти 
Міністерства внутрішніх справ 
як фактор підвищення 
професіоналізму працівників 
міліції 

Парпан У.М. к.ю.н., доц. 
Тиндик Н.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

759 Адміністративно-правовий 
захист учасників виборів та 
референдумів в Україні 

Сеник П.Р. к.ю.н., доц. 
Смолин Г.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 



112 

760 Адміністративно-правові та 
фінансово-правові заходи 
протидії вчиненню бюджетних 
правопорушень 

Лащ Х.Л. к.ю.н., доц. 
Назар Ю.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

761 Податковий контроль за 
діяльністю суб’єктів 
господарювання на 
залізничному транспорті 

Чорненький В.В. к.ю.н., доц. 
Гладун З.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

762 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
воєнізованої охорони на 
залізничному транспорті 

Яремко В.Я. к.ю.н., доц. 
Ковалів М.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

763 Адміністративно-правове 
регулювання прикордонного 
режиму в Україні 

Барвінок О.М. к.ю.н. 
Мота А.Ф. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

764 Адміністративно-правові 
заходи протидії 
адміністративним порушенням, 
що вчиняються на залізничному 
транспорті 

Тимчишин Т.М. к.ю.н., доц. 
Ковалів М.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

765 Адміністративно-правовий 
механізм забезпечення 
благоустрою населених пунктів 
України 

Уваров С.І. к.ю.н. 
Пряхін Є.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

766 Інститут підсудності  
в адміністративному 
судочинстві України 

Ватаманюк Р.В. к.ю.н. 
Назар Ю.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

767 Адміністративно-правовий 
захист права на житло в Україні 

Лепех Ю.С. к.ю.н. 
Когут Я.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

768 Адміністративне судове 
провадження в системі судової 
діяльності України 

Вовк О.В. к.ю.н. 
Баб’як А.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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769 Взаємодія органів внутрішніх 
справ і органів місцевого 
самоврядування щодо 
забезпечення екологічних прав 
громадян 

Волощук М.В. к.ю.н., доц. 
Тиндик Н.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

770 Адміністративно-правові засади 
регулювання національною 
інформаційною системою 

Ісакова Н.М. к.ю.н. 
Зименко А.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

771 Адміністративно-правове 
забезпечення прав мігрантів: 
зарубіжний і вітчизняний 
досвід 

Кузенко В.М. к.ю.н., доц. 
Парасюк М.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

772 Фінансово-правове 
регулювання аудиторської 
діяльності в Україні 

Манченко О.В. к.ю.н., доц. 
Кадькаленко С.Т. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

773 Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності митних 
органів України 

Романенко Г.В. к.ю.н., доц. 
Люблін В.Д. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

774 Адміністративно-правові 
заходи протидії тероризму на 
транспорті 

Сукмановська Л.М. к.ю.н., доц. 
Тиндик Н.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

775 Правова природа обліку  
у фінансовій діяльності: 
публічно-правовий аспект 

Зварич В.І. проф. 
Заверуха І.Б. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

776 Правове регулювання 
відновлення та гарантування 
заощаджень в Україні 

Бойчук Т.В. проф. 
Заверуха І.Б. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

777 Фінансово-правові санкції за 
законодавством України 

Талалаєва О.Ю. проф. 
Заверуха І.Б. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 
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778 Правове забезпечення доступу 
до публічної інформації  
в Україні 

Пілат Є.Г. проф. 
Заверуха І.Б. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

779 Правові та організаційні засади 
функціонування електронних 
фондів нормативно-правової 
інформації в Україні  
(зміна назви) 

Антоненко С.А. чл.-кор. 
АПрН України 
Швець М.Я. 

Науково-дослідний 
центр правової 
інформатики Академії 
правових наук України 

780 Організаційно-правові засади 
взаємодії органів внутрішніх 
справ з органами місцевої влади 
при забезпеченні громадської 
безпеки та правопорядку 

Курило С.Л. д.ю.н., проф. 
Гаращук В.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

781 Адміністративно-правова 
охорона честі та гідності особи 
в Україні 

Бенедик А.П. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

782 Організаційно-правове 
забезпечення управління 
державною службою в Україні 

Гайдамака О.А. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

783 Правові засади прикордонного 
співробітництва України 

Гордієнко Г.А. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

784 Організаційно-правові засади 
управління радіочастотним 
ресурсом України 

Чорна Б.М. к.ю.н., доц. 
Червякова О.Б. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

785 Організаційно-правові засади 
управління фізичною 
культурою та спортом в Україні 

Романенко Л.В. к.ю.н., доц. 
Червякова О.Б. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

786 Договірні відносини у сфері 
фінансово-правового 
регулювання 

Котенко А.М. к.ю.н., доц. 
Лукашев О.А. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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787 Правовий статус юридичних 
осіб – платників податків 

Фоміна Г.В. к.ю.н., доц.  
Лукашев О.А. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

788 Правове регулювання 
податкової бази 

Шульженко О.В. д.ю.н., проф. 
Кучерявенко М.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

789 Правове регулювання 
виконання Державного 
бюджету України за доходами 

Новікова Д.К. д.ю.н., проф. 
Кучерявенко М.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

790 Правове регулювання 
міжбюджетних трансфертів 

Новікова  І.В. к.ю.н., доц. 
Бондаренко І.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

791 Правове регулювання місцевих 
бюджетів в Україні 

Ісаєва Г.О. к.ю.н., доц. 
Перепелиця М.О. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

792 Види примусових заходів  
у податковому праві 

Тимченко А.М. к.ю.н., доц. 
Лукашев О.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

793 Адміністративна 
відповідальність за 
невиконання законних вимог 
посадових осіб органів 
державної податкової служби 

Ярмоленко О.С. д.ю.н., проф. 
Розвадовський В.Й. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

794 Адміністративно-правове 
забезпечення виконання 
адміністративного арешту  
в податковій сфері 

Ткач С.С. д.ю.н., проф. 
Бородін І.Л. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

795 Провадження у справах щодо 
оскарження рішень, дій або 
бездіяльності виборчих комісій 
та комісій з референдуму 

Розум І.О. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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796 Державна податкова служба 
України як суб’єкт 
адміністративного судочинства 

Берднікова Л.В. к.ю.н., доц. 
Мулявка Д.Г. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

797 Правові та організаційні засади 
діяльності штабних підрозділів 
податкової міліції ДПА України 

Ярмоленко О.С. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

798 Адміністративна 
відповідальність у галузі 
будівництва 

Яковенко О.О. к.ю.н., доц. 
Забарний Г.Г. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

799 Повноваження органів ДПС  
у сфері фінансових 
правовідносин 

Можарова З.М. к.ю.н., доц. 
Касьяненко Л.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

800 Правове регулювання 
відшкодування ПДВ 

Савченко С.В. к.ю.н., доц. 
Касьяненко Л.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

801 Адміністративно-правовий 
механізм розв’язання 
податкових спорів 

Тильчик В.В. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

802 Адміністративно-правове 
регулювання використання 
природних ресурсів в Україні 

Воротний Д.В. к.ю.н., доц. 
Мацелик М.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

803 Правові та організаційні засади 
діяльності державної 
кримінально-виконавчої 
служби України 

Зливко С.В. к.ю.н., доц. 
Мулявка Д.Г. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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804 Адміністративні процедури при 
реалізації правового статусу 
громадян України 

Кокарева Є.О. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

805 Правове регулювання 
виконання місцевих бюджетів 
за доходами 

Семенченко С.А. к.ю.н., доц. 
Россіхіна Д.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

806 Апеляційне провадження  
в органах ДПС України: правові 
та організаційні засади 

Янчук А.М. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

807 Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення у сфері 
оподаткування 

Огороднікова І.І. к.ю.н., с.н.с. 
Чеховська І.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

808 Адміністративно-правовий 
статус благодійних організацій 
в Україні 

Смирнова І.О. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

809 Адміністративна 
відповідальність за 
виготовлення та реалізацію 
фальсифікованих алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 

Гаркуша С.В. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

810 Адміністративно-правове 
забезпечення державного 
контролю якості у сфері обігу 
лікарських засобів 

Глущенко Л.М. д.ю.н., проф. 
Опришко В.Ф. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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811 Адміністративна 
відповідальність за порушення 
проведення розрахунків у сфері 
торгівлі, громадського 
харчування та послуг 

Потапова С.М. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

812 Проблеми ефективності 
застосування фінансово-
правових санкцій  
в оподаткуванні 

Слюсар Ю.В. к.ю.н., с.н.с. 
Трофімова Л.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

813 Державна служба в органах 
державної податкової служби 
України 

Островерх С.В. д.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

814 Процесуальні строки  
в адміністративному 
судочинстві 

Сорока М.О. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

815 Державна виконавча служба 
України як суб’єкт публічної 
фінансової діяльності 

Стаднік Г.В. д.ю.н. 
Нечай А.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

816 Правове регулювання процедур 
вирішення податкових спорів 

Усенко Є.А. д.ю.н., проф. 
Кучерявенко М.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

817 Зовнішньоекономічна 
діяльність як об’єкт 
адміністративно-правового 
регулювання 

Чорна І.В. к.ю.н., доц. 
Нікітіна Л.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

818 Організаційно-правове 
забезпечення оподаткування  
у сфері інформаційних систем  
і технологій 

Шашенков Я.О. к.ю.н., с.н.с. 
Трофімова Л.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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819 Провадження по оскарженню 
рішень органів місцевого 
самоврядування 

Шведов В.В. к.ю.н., доц. 
Савчук О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

820 Правове регулювання участі 
представника у судовому 
адміністративному процесі 

Заєць В.С. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

821 Організація протидії корупції  
в органах державної податкової 
служби України: 
адміністративно-правові основи 

Зоря О.В. д.н. з держ.упр., 
проф. 
Долгий О.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

822 Загальнодержавні соціальні 
збори: правова природа та види 

Чапух Е.У. к.ю.н., доц. 
Криницький І.Є. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

823 Правові та організаційні засади 
функціонування підрозділів 
податкової міліції в органах 
ДПС України 

Бачурін А.А. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

824 Управлінські рішення в органах 
податкової служби України 

Макаренко М.М. к.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

825 Правові та організаційні засади 
забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у справах, 
підвідомчих органам ДПС 

Петренко І.М. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

826 Забезпечення принципу 
публічності під час 
провадження у справах про 
порушення митних правил 

Саварець А.В. д.ю.н., доц. 
Приймайченко Д.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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827 Експертиза  
в адміністративному процесі 

Романенко Л.М. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

828 Правове регулювання 
оподаткування фізичних осіб 
України: проблеми 
імплементації законодавства 

Куц М.О. к.ю.н., с.н.с. 
Трофімова Л.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

829 Адміністративно-правові засади 
функціонування залізничного 
транспорту в Україні 

Дем’янчук Ю.В. к.ю.н., доц. 
Литвин О.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

830 Провадження по справах про 
адміністративну 
відповідальність за ухилення 
від сплати податків 

Гоцуляк Є.М. к.ю.н., с.н.с. 
Новицький А.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

831 Правовий режим 
інформаційних систем органів 
ДПС України 

Касянюк Т.С. к.ю.н., с.н.с. 
Новицький А.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

832 Законність діяльності органів 
ДПС України (адміністративно-
правовий аспект) 

Гапоненко Л.В. к.ю.н. 
Мацелик Т.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

833 Правове регулювання 
оскарження рішень органів 
ДПС в адміністративному 
порядку 
(уточнення теми) 

Зицик С.Г. д.ю.н., проф. 
Розвадовський В.Й. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

834 Правовий статус учасників 
адміністративного судочинства 

Домніна С.В. д.ю.н., доц. 
Приймайченко Д.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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835 Гарантії захисту прав платників 
податків в Україні в умовах 
євроінтеграції 
(уточнення теми) 

Погорєлова О.В. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

836 Взаємодія податкової міліції  
з іншими державними органами 
України у боротьбі  
з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом (організаційно-правові 
засади) (уточнення теми) 

Гриневич А.Г. к.ю.н., доц. 
Бірюков Г.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

837 Адміністративна 
відповідальність батьків 
неповнолітніх, які вчинили 
правопорушення 

Колосовський Є.Ю. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

838 Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення у сфері 
господарської діяльності 
(уточнення теми) 

Фетісова С.В. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

839 Адміністративна юстиція як 
правовий інститут захисту прав 
суб’єктів податкових 
правовідносин  
(уточнення теми) 

Журавський О.А. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

840 Провадження щодо прийняття 
нормативно-правових актів  
в органах виконавчої влади 
(уточнення теми) 

Біушкін О.І. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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841 Провадження у справах про 
порушення господарського 
законодавства: 
адміністративно-правові засади 
(уточнення теми) 

Войтенко І.С. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

842 Публічно-владні послуги як 
форма реалізації діяльності 
держави по забезпеченню прав 
людини 
(уточнення теми) 

Ковбас І.В. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

843 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
небанківських установ України 
(уточнення теми) 

Картамишева О.Є. к.ю.н., доц. 
Сирота А.І. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

844 Адміністративно-правові засади 
діяльності податкових органів 
при вирішенні спорів 
(уточнення теми) 

Пригоцький В.А. к.ю.н., доц. 
Мацелик М.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

845 Організаційно-правові засади 
співробітництва України та 
Європейського Союзу  
в правоохоронній сфері 
(уточнення теми) 

Катеринчук І.П. к.ю.н., доц. 
Мулявка Д.Г. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

846 Адміністративно-правове 
регулювання біржової 
діяльності в Україні  
(перезатвердження теми) 

Минюк О.О.  д.ю.н., проф. 
Берлач А.І. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

847 Адміністративно-правові засади 
організації навчального процесу 
в системі ДПС України 
(перезатвердження теми) 

Данильчик В.І.  к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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848 Представництво  
в адміністративному 
судочинстві України 

Гасанова А.К. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

849 Захист прав, свобод та інтересів 
громадян в адміністративному 
суді І інстанції 

Вовк П.В. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

850 Державний контроль за 
господарською діяльністю  
в Україні: адмiнiстративно-
правовi засади 

Орехова І.С. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

851 Адміністративно-правовий 
статус нотаріату в Україні 

Чорна В.А. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

852 Особливості адміністративно-
правового регулювання 
управління морськими портами 
України 

Харенко О.О. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

853 Право фізичної особи на 
судовий захист  
в адміністративному суді: 
організаційно-правовий аспект 

Кобилянський К.М. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

854 Адміністративна 
відповідальність за порушення 
антимонопольного 
законодавства в Україні 

Бондаренко К.В. к.ю.н., проф. 
Біла-Тіунова Л.Р. 

Одеська національна 
юридична академія 

855 Адміністративно-правові засади 
управління в сфері 
автомобільних доріг в Україні 

Маслова Я.І. к.ю.н., проф. 
Біла-Тіунова Л.Р. 

Одеська національна 
юридична академія 

856 Правова природа податкових 
спорів в Україні 

Кіценко В.С. к.ю.н., проф. 
Царьова Л.К. 

Одеська національна 
юридична академія 

857 Адміністративно-правові 
засоби протидії корупції та 
порушення митних правил 

Суворкiн В.А. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Одеська національна 
юридична академія 
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858 Правові основи застосування 
митного режиму тимчасового 
ввезення (вивезення) 

Гречаний Д.М. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

859 Порядок переміщення через 
митний кордон України 
представників тваринного світу, 
занесених у Червону книгу 
України 

Балаєва К.В. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

860 Захист прав підприємців  
у сфері митної діяльності 

Доніна Л.А. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

861 Організаційно-правовий 
механізм захисту морського 
середовища від забруднення 

Звягінцева Д.С. д.ю.н., проф. 
Шемякін О.М. 

Одеська національна 
юридична академія 

862 Правове регулювання 
кількісних обмежень у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Кiян О.В. д.ю.н., проф. 
Кормич Б.А. 

Одеська національна 
юридична академія 

863 Організаційно-правові основи 
міжнародного співробітництва 
митних органів 

Стрелець О.В. д.ю.н., проф. 
Кормич Б.А. 

Одеська національна 
юридична академія 

864 Адміністративно-правові та 
організаційні засоби захисту 
прав моряків – громадян України 

Попов О.В. к.ю.н., доц. 
Кузнєцов С.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

865 Усталена морська практика як 
фактор формування сучасного 
міжнародного морського права 

Нікіша Д.О. к.ю.н., доц. 
Кузнєцов С.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

866 Використання поліцейського 
досвіду забезпечення прав та 
свобод громадян в діяльності 
органів внутрішніх справ 
України 

Кубаєнко А.В. к.ю.н., проф. 
Калаянов Д.П. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

125 

867 Адміністративно-правові засади 
ведення природоресурсних 
кадастрів 

Сидорчук О.І. к.ю.н., доц. 
Панова І.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

868 Контрольні провадження  
у галузі будівництва 

Матвійчук А.В. к.ю.н., доц. 
Панова І.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

869 Адміністративно-правове 
регулювання в сфері 
забезпечення прав споживачів  
в Україні 

Кравченко А.Г. д.ю.н., проф.  
Тищенко М.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

870 Провадження у справах щодо 
оскарження нормативно-
правових актів місцевих органів 
виконавчої влади 

Мкртчян Р.С. к.ю.н., доц. 
Бевзенко В.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

871 Адміністративно-правовий 
статус вищих навчальних 
закладів МВС України 

Мандрик С.І. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

872 Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності 
адміністративних судів  
в Україні 

Бондар С.О. к.ю.н., доц. 
Клюєв О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

873 Суб’єкти, які не наділені 
владними повноваженнями,  
як відповідачі  
в адміністративному судочинстві 

Кощій О.В. к.ю.н., доц. 
Гуменюк В.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

874 Адміністративно-правове 
забезпечення євроінтеграційних 
процесів у діяльності органів 
виконавчої влади України 

Пономаренко Є.В. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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875 Адміністративно-правовий 
статус державної інспекції  
з контролю якості лікарських 
засобів 

Мандичев Д.В. д.ю.н., доц. 
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

876 Адміністративно-правові 
відносини за участю 
фінансових компаній 

Радько Д.В. к.ю.н., с.н.с. 
Музичук О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

877 Перегляд адміністративних 
актів органів внутрішніх справ 

Пчелін В.Б. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

878 Правове регулювання 
оподаткування туристичних 
послуг в Україні 
(уточнення теми) 

Борисенко Г.О. к.ю.н. 
Сараскіна Т.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

879 Адміністративно-правові засади 
здійснення державного 
контролю за діяльністю вищих 
навчальних закладів України 

Опацький В.І. к.ю.н., с.н.с. 
Музичук О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

880 Державний контроль та нагляд 
у сфері торговельної діяльності 

Гончаренко І.Б. д.ю.н., доц. 
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

881 Адміністративно-правовий 
статус Державного комітету 
фінансового моніторингу 
України 

Дюкарєв В.П. д.ю.н., доц. 
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

882 Адміністративно-деліктний 
закон 

Логачов І.В. к.ю.н., доц. 
Синьов О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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883 Державна служба в органах 
державного пожежного 
нагляду: адміністративно-
правові засади 

Троян І.М. к.ю.н., доц. 
Джафарова О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

884 Провадження  
в адміністративних справах за 
участю працівника міліції 

Теплякова О.О. к.ю.н., доц. 
Бевзенко В.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

885 Юридичні гарантії законності  
в адміністративній діяльності 
органів внутрішніх справ 
України 

Сиромятнікова В.Д. д.ю.н., доц. 
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

886 Адміністративно-процесуальна 
правосуб’єктність працівника 
міліції: поняття та структура 

Барановський Н.В. к.ю.н., доц. 
Бевзенко В.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

887 Контрольно-наглядова 
діяльність Державної служби 
охорони при МВС України 

Синицький П.В. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

888 Адміністративно-правові засади 
дозвільної діяльності ДАІ МВС 
України 

Денисюк Д.С. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

889 Адміністративно-правові засади 
діяльності Департаменту 
боротьби з незаконним обігом 
наркотиків МВС України 

Махонін Ю.В. к.ю.н., доц. 
Синьов О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

890 Доказування  
в адміністративних справах, що 
виникають з податкових 
відносин 

Нечитайло О.М. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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891 Адміністративно-правові засади 
діяльності міліції щодо 
забезпечення особистої безпеки 
людини 

Кеда К.В. к.ю.н. 
Книш В.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

892 Принципи державної служби та 
їх реалізація в державно-
службових відносинах в ОВС 

Пузанова Т.А. к.ю.н., доц. 
Джагупов Г.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

893 Організаційно-правові засади 
взаємодії дільничних 
інспекторів міліції з іншими 
суб’єктами у сфері охорони 
громадського порядку 

Корінь Д.О. к.ю.н., доц.  
Тучак М.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

894 Адміністративно-правовий 
статус судової міліції в Україні 

Шоптенко С.С. к.ю.н., доц.  
Тучак М.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

895 Адміністративно-правові засади 
забезпечення безпеки та якості 
харчових продуктів органами 
внутрішніх справ 

Галкіна О.М. к.ю.н., доц. 
Литвинов О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

896 Адміністративне провадження  
з державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно 
(уточнення теми) 

Пономарьова Я.О. д.ю.н., проф. 
Самсонов В.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

897 Адміністративно-правові засади 
діяльності органів державної 
влади України щодо протидії 
рейдерству 

Колєсник М.А. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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898 Адміністративно-правові засади 
діяльності підрозділів 
внутрішньої безпеки щодо 
забезпечення безпеки 
працівників ОВС 

Корнієнко Д.М. к.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

899 Адміністративно-правове 
забезпечення внутрішньовідомчої 
координації правоохоронної 
діяльності ОВС 

Собко Ю.В. к.ю.н., с.н.с. 
Музичук О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

900 Адміністративно-правове 
регулювання земельних 
відносин в Україні 

Борута М.В. к.ю.н., доц. 
Лошицький М.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

901 Адміністративно-правові засади 
діяльності міліції щодо 
виконання законодавства про 
вибори та референдуми 

Качинська М.О. д.ю.н., проф. 
Матюхіна Н.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

902 Адміністративно-правові засади 
захисту суспільної моралі 
органами внутрішніх справ 
України 

Симоненко Г.В. к.ю.н., доц. 
Гуменюк В.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

903 Адміністративно-правові засади 
набуття, позбавлення та втрати 
статусу біженця 

Величко В.В. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

904 Адміністративно-правові 
основи діяльності Державного 
департаменту у справах 
громадянства, імміграції та 
реєстрації фізичних осіб МВС 
України 

Баранник І.Г. к.ю.н., доц. 
Клюєв О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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905 Принципи диспозитивності та 
офіційного з’ясування всіх 
обставин у справі  
в адміністративному 
судочинстві України 

Шевцова Н.В. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

906 Адміністративно-деліктні 
відносини в інформаційній 
сфері 

Шевченко С.І. к.ю.н., доц. 
Манжула А.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

907 Оскарження  
в адміністративному 
судочинстві заходів 
адміністративного примусу,  
які застосовуються міліцією 

Брайченко С.М. д.ю.н., доц. 
Гриценко І.С. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

908 Адміністративний розсуд  
в діяльності органів внутрішніх 
справ 
(уточнення теми) 

Резанов С.А. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

909 Адміністративні процедури 
проходження служби в органах 
внутрішніх справ 

Кікінчук В.Ю. д.ю.н., доц. 
Пономаренко Г.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук і міжнародного права 
АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст зауваження 

910 Провадження щодо 
опротестування 
постанови у справі 
про адміністративне 
правопорушення 

Єлісєєв С.О. к.ю.н., доц. 
Миронюк Р.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатня 
актуальність теми. 
Занадто вузьке 
питання. Не 
розглядається 
навіть оскарження 

911 Адміністративно-
правова діяльність 
міліції на 
метрополітені 

Припутень Д.С. к.ю.н. 
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатня 
актуальність теми. 
Відсутні 
надзвичайно 
науково та 
практично корисні 
особливості 

912 Адміністративно-
правове регулювання 
спеціальної фізичної  
і спортивної 
підготовки у вищих 
навчальних закладах 
МВС України 

Титаренко О.О. к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Недостатня 
актуальність теми. 
Відсутні 
надзвичайно 
науково та 
практично корисні 
особливості 

913 Адміністративно-
правові засади 
реєстрації дорожньо-
транспортних пригод 
в Україні 

Жидков Д.В. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Недостатня 
актуальність теми. 
Відсутнє наукове 
значення: 
реєстрація – це 
звичайна технічна 
робота 
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914 Тлумачення актів 
адміністративного 
законодавства 

Костенко О.І. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 

Тема належить до 
спеціальності 
12.00.01 

915 Доказування  
у справах про 
адміністративні 
правопорушення 
неповнолітніх 

Кимлик Р.В. д.ю.н., доц. 
Проценко Т.О. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Недостатня 
актуальність теми. 
Занадто вузьке 
питання 

916 Правове регулювання 
матеріально-
фінансової основи 
місцевого 
самоврядування  
в Україні 

Острович С.Е. к.ю.н., доц. 
Музика-
Стефанчук О.А. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Невдале 
формулювання 
теми 

917 Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб: 
фінансово-правовий 
аспект 

Чемерис М.С. д.ю.н., доц. 
Алісов Є.О. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Дисертація вже 
захищена 

918 Адміністративно-
правовий механізм 
регулювання 
уникнення подвійного 
оподаткування 

Поповічен- 
ко О.М. 

к.ю.н. 
Трофімова Л.В. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Невдале 
формулювання 
теми 

919 Правове регулювання 
фінансового 
контролю, що 
здійснюється 
правоохоронними 
органами 

Ковальчук А.Ю. д.ю.н., доц. 
Іванський А.Й. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Невдале 
формулювання 
теми 
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920 Особливості судового 
розгляду 
адміністративних 
справ, що виникають 
із податкових 
правовідносин 

Конюшко К.В. д.ю.н., проф. 
Савченко Л.А. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Невдале 
формулювання 
теми 

921 Правове регулювання 
фінансової системи 
державного 
підприємства 

Фоменко Т.О. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Невдале 
формулювання 
теми:  
у підприємстві 
немає фінансової 
системи 

922 Адміністративно-
правові засади 
протидії дрібному 
хуліганству 

Волкова Л.М. к.ю.н., доц. 
Іллічов М.О. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Недостатня 
актуальність теми. 
Занадто вузьке 
питання 

923 Правові засади 
інвестиційної 
діяльності фінансових 
установ на фондовому 
ринку України 

Карпушева І.Ю. к.ю.н., доц. 
Андрущенко І.Г. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Не відповідає 
спеціальності 
12.00.07 

924 Правові основи 
бюджетної політики  
у сфері бюджетного 
регулювання 

Сорочин- 
ський С.А. 

к.ю.н., доц. 
Кузьменко О.А. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Невдале 
формулювання 
теми 

925 Фінансово-правові 
засади взаємодії 
банківської системи та 
митної служби  
в Україні 

Черненко О.Є. д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Невдале 
формулювання 
теми 
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926 Адміністративно-
правові та 
організаційні засади 
військово-
мобілізаційної роботи, 
готовності до 
територіальної та 
цивільної оборони 
органів внутрішніх 
справ 

Євсюкова Я.І. к.ю.н. 
Єримєєв Д.В. 

Кримський 
юридичний інститут 
Одеського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 

Недостатня 
актуальність теми. 
Занадто вузьке 
питання. Невдала 
назва 

927 Використання 
матеріалів 
адміністративної 
діяльності ОВС  
у доказуванні по 
кримінальних  
справах 
(кримінальному 
судочинстві) 

Рачок Г.О. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський 
юридичний інститут 
Одеського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 

Тема належить до 
спеціальності 
12.00.08 

928 Адміністративно-
правове регулювання 
справляння податку на 
додану вартість 

Степаненко В.А. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

Національний 
університет 
державної  
податкової служби 
України 

Невдале 
формулювання 
теми 

929 Адміністративна 
відповідальність, 
пов’язана  
з порушенням режиму 
утримання  
в установах виконання 
покарань 
(уточнення теми) 

Ткаченако О.Г. к.ю.н., доц. 
Мулявка Д.Г. 

Національний 
університет 
державної податкової 
служби України 

Невдала назва. 
Краще було б 
«Адміністративна 
відповідальність 
за порушення 
режиму…» 
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930 Провадження  
у справах про 
адміністративні 
правопорушення 
працівників 
податкової міліції 
(уточнення теми) 

Котенко Т.А. д.н. з держ.упр., 
доц. 
Сіцінський А.С. 

Національний 
університет 
державної податкової 
служби України 

Недостатня 
актуальність теми. 
Занадто вузьке 
питання. Невдала 
назва 

931 Правові та 
організаційні засади 
інституту 
регулювання 
податкового боргу  
в Україні 
(уточнення теми) 

Онишко О.В. к.ю.н., доц. 
Мулявка Д.Г. 

Національний 
університет 
державної податкової 
служби України 

Невдала назва. 
Борги стягують, 
а не регулюють 

932 Правове забезпечення 
фінансування охорони 
здоров’я в Україні 
(уточнення теми) 

Лівак П.Є. д.ю.н., проф. 
Савченко Л.А. 

Національний 
університет 
державної податкової 
служби України 

Невдала назва. 
Фінансуються 
органи охорони 
здоров’я, а не 
охорона здоров’я 

933 Адміністративно-
правовий механізм 
реалізації статусу 
державної податкової 
служби України 
(уточнення теми) 

Бригінець О.О. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Національний 
університет 
державної податкової 
служби України 

Невдала назва. 
Чому не просто 
«Адміністративно-
правовий статус 
ДПС» 
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934 Забезпечення 
органами внутрішніх 
справ громадської 
безпеки із 
використанням 
оперативно-
розшукової 
інформації 

Домніцак В.В. д.ю.н., проф. 
Ярмакі Х.П. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатня 
актуальність теми. 
Занадто вузьке 
питання. Невдала 
назва. Чому не 
«Забезпечення… 
із використанням 
інформації, 
отриманої 
оперативно-
розшуковим 
шляхом» 

935 Адміністративно-
правове регулювання 
діяльності міліції 
щодо встановлення 
особи 

Процких О.Ю. к.ю.н., доц. 
Шестаков С.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатня 
актуальність теми. 
Занадто вузьке 
питання 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (12.00.08) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

936 Причинний зв’язок у злочинах, 
що вчинені у співучасті: 
теоретичні аспекти 

Кваша О.О. д.ю.н., проф. 
Костенко О.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

937 Діяльність органів прокуратури 
України щодо запобігання 
злочинам проти довкілля 

Корнякова Т.В. академік 
АПрН України 
Закалюк А.П. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
АПрН України 

938 Злочини проти правосуддя: 
теоретичні і прикладні 
проблеми запобігання та 
протидії 

Мірошниченко С.С. д.ю.н., проф. 
Кальман О.Г. 

Національна академія 
прокуратури України 

939 Кримінально-правова доктрина 
США: генезис, обґрунтування, 
перспективи 

Полянський Є.Ю. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

940 Політика Європейського Союзу 
у сфері боротьби зі 
злочинністю 

Кошеваров В.П. д.ю.н, проф. 
Фріс П.Л. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
941 Розвиток на 

гуманістичних засадах 
теорії та практики 
ставлення українського 
суспільства до 
злочинності 
неповнолітніх 

Юзікова Н.С. д.ю.н., проф., 
академік 
АПрН України 
Закалюк А.П. 

Дніпропетровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

942 Взаємодія держави та 
релігійних організацій 
у протидії злочинності: 
концептуальна модель 
та праксеологічні 
виміри 

Палій М.В. д.ю.н., проф. 
Кальман О.Г. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Проблема є 
недостатньою 
для рівня 
докторської 
дисертації 

943 Кримінально-правові 
конфлікти та 
альтернативи їх 
вирішення 

Усатий Г.О. д.ю.н., проф. 
Шакун В.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

944 Діяльність військових 
формувань зі статусом 
правоохоронного 
органу щодо протидії 
та запобігання 
злочинності 

Туркот М.С. д.ю.н., проф. 
Кальман О.Г. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема є 
недостатньою 
для рівня 
докторської 
дисертації 
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945 Юридичні особи як 
суб’єкти кримінальних 
правовідносин 

Чугунніков І.І. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 

946 Кримінально-правовий 
вплив на злочинність: 
концепція та правова 
практика реалізації 

Березовський А.А. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

Предмет 
дослідження 
збігається  
з предметом 
дослідження 
Козаченка О.В. 

947 Кримінально-правові 
заходи в українському 
законодавстві: ґенеза, 
функції, практика 
застосування 

Козаченко О.В. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

Предмет 
дослідження 
збігається  
з предметом 
дослідження 
Березовсько- 
го А.А. 

948 Злочинні промисли: 
кримінологічна 
характеристика, 
детермінація та заходи 
протидії в Україні 

Романов С.Ю. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає  
рівню 
докторської 
дисертації 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

949 Кримінологічні основи 
запобігання контрабанді  
в Україні 

Хоменко Н.А. д.ю.н., проф. 
Антонов К.В. 

Академія митної 
служби України 
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950 Віктимологічні засади боротьби 
зі злочинністю у місцях 
позбавлення волі  
(уточнення теми) 

Журавська З.В. д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

951 Уявна оборона: кримінально-
правова кваліфікація та 
відповідальність 

Грановська В.В. к.ю.н., с.н.с. 
Кваша О.О. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

952 Кримінальна відповідальність 
за ухилення від відбування 
покарання 

Авраменко А.М. д.ю.н., проф. 
Богатирьов І.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

953 Кримінальна відповідальність 
за незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, 
матриць, обладнання та 
сировини для їх виробництва 

Губанова А.В. к.ю.н. 
Титаренко О.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

954 Насильство як спосіб вчинення 
злочинів проти власності 

Оганісян Ц.В. к.ю.н. 
Школа С.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

955 Кримінологічна характеристика 
та запобігання злочинних 
порушень правил безпеки 
дорожнього руху та 
експлуатації на пасажирському 
автотранспорті 

Піддубна А.В. д.ю.н., проф. 
Мисливий В.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

956 Кримінологічна характеристика 
та запобігання органами 
внутрішніх справ незаконному 
захопленню земельних ділянок 
та самовільному будівництву 

Чепка О.В. к.ю.н. 
Титаренко О.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

957 Кримінальна відповідальність 
за погрозу вбивством 

Шаблистий В.В. к.ю.н., доц. 
Алфьоров С.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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958 Кримінальна відповідальність 
за організацію злочинної групи 
(злочинної організації) за 
законодавством України, Росії  
і Білорусі: порівняльний аналіз 

Шевцова О.О. к.ю.н., доц. 
Шалгунова С.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

959 Кримінологічна характеристика 
та запобігання органами 
внутрішніх справ злочинів, 
пов’язаних з порушенням 
законодавства про бюджетну 
систему України 

Шкут В.М. к.ю.н. 
Титаренко О.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

960 Кримінологічна характеристика 
та запобігання органами 
внутрішніх справ викрадень 
чужого майна з автомобілів 

Танкушина Т.Ю. к.ю.н., доц. 
Салімонов І.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

961 Запобігання корисливим 
злочинам у сфері транспортних 
послуг: кримінологічне 
дослідження 

Клименко А.В. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

962 Виявлення та усунення 
суб’єктами кримінального 
судочинства причин і умов 
злочинів 

Давиденко В.Л. к.ю.н. 
Титаренко О.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

963 Кримінологічна характеристика 
та запобігання незаконному 
переправленню осіб через 
державний кордон України 

Корольов В.О. д.ю.н., проф. 
Мисливий В.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

964 Кримінальна відповідальність 
за незаконне використання 
інсайдерської інформації 

Кохановська О.І. к.ю.н., доц. 
Салімонов І.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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965 Кримінологічна характеристика 
та запобігання злочинам у сфері 
службової діяльності 
працівників кримінально-
виконавчих установ 

Лазаренко В.В. к.ю.н., доц. 
Шалгунова С.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

966 Кримінальна відповідальність 
за торгівлю людьми в Україні 
та інших країнах: порівняльно-
правовий аналіз 

Негодченко Д.О. к.ю.н., доц. 
Тіщенкова С.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

967 Завідомість як ознака злочину  
в кримінальному праві України 

Польшин С.В. д.ю.н., проф. 
Мисливий В.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

968 Кримінологічна характеристика 
та запобігання дільничними 
інспекторами міліції злочинів, 
пов’язаних із насильством  
у сім’ї 

Романенко В.М. к.ю.н. 
Альошина О.І. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

969 Кримінологічна характеристика 
та запобігання органами 
внутрішніх справ злочинам 
неформальних радикально 
налаштованих молодіжних 
угруповань 

Сіц Д.О. к.ю.н., доц. 
Алфьоров С.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

970 Кримінологічна характеристика 
та запобігання міліцією 
громадської безпеки злочинам, 
що вчиняються особами, які 
займаються бродяжництвом 

Тімофєєва Н.В. к.ю.н., доц. 
Кириченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

971 Кримінальна відповідальність 
за розбещення неповнолітніх 

Фурса В.В. к.ю.н., доц. 
Лень В.В 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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972 Кримінально-виконавча 
інспекція як суб’єкт виконання 
покарань 

Богатирьова О.І. д.ю.н., проф. 
Джужа О.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

973 Кримінологічна характеристика 
та запобігання примушування 
до вступу в статевий зв’язок 

Плутицька К.М. к.ю.н., доц. 
Лень В.В. 

Запорізький 
національний 
університет 

974 Кримінологічна характеристика 
та запобігання крадіжкам, 
поєднаним з проникненням  
у житло 

Панова С.В. к.ю.н. 
Головкін Б.М. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
АПрН України 

975 Злочинне поглинання та 
захоплення підприємств 
(кримінологічне дослідження) 

Яковчук Ю.А. д.ю.н., проф. 
Костенко О.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

976 Відповідальність за злочини, 
вчинені в стані сильного 
душевного хвилювання  
в Україні, Іспанії, Франції та 
Польщі (порівняльне 
дослідження) 

Короленко О.М. д.ю.н., проф. 
Костенко О.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

977 Віктимологічні аспекти 
доведення до самогубства 

Колінько О.О. к.ю.н. 
Виговська А.В. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

978 Співучасть у терористичній 
діяльності за кримінальним 
законодавством України 

Ященко О.Г. к.ю.н. 
Кубальський В.Н. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

979 Кримінально-правова охорона 
професійної діяльності судді 

Зав’язуп С.М. д.ю.н., проф. 
Костенко О.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 
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980 Суддя як суб’єкт кримінальної 
відповідальності (порівняльно-
правове дослідження) 

Риженкова К.В. к.ю.н., доц. 
Левицька Л.В. 

Київський міжнародний 
університет 

981 Кримінально-правова 
характеристика вимагання  
(ст. 189 КК України) 

Кочерова І.О. к.ю.н. 
Соловйова А.М. 

Київський міжнародний 
університет 

982 Кримінально-правова 
характеристика незаконного 
виготовлення, підроблення, 
використання або збуту 
незаконно виготовлених, 
одержаних чи підроблених 
марок акцизного збору чи 
контрольних марок 

Бердиченко І.О. к.ю.н., доц. 
Микитчик О.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

983 Кримінологічна характеристика 
та запобігання хабарництву  
у сфері приватизації землі 

Бондар В.І. к.ю.н., доц. 
Василевич В.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

984 Звільнення неповнолітніх від 
кримінальної відповідальності 
та покарання із застосуванням 
примусових заходів виховного 
характеру 

Герасимчук Л.В. к.ю.н., доц. 
Вартилецька І.А. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

985 Кримінальна відповідальність 
за зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної 
хвороби (порівняльно-правове 
дослідження) 

Іванова Є.В. к.ю.н., доц. 
Микитчик О.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

986 Суспільно небезпечна дія  
у кримінальному праві України 

Карпушева І.Ю. к.ю.н., доц. 
Микитчик О.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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987 Запобігання злочинам,  
що вчиняються неповнолітніми 
у громадських місцях 

Кулаков Р.М. к.ю.н., доц. 
Заросинський Ю.Л. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

988 Погроза як спосіб вчинення 
злочину у кримінальному праві 
України 

Куций Р.В. к.ю.н., доц. 
Микитчик О.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

989 Оціночні поняття  
в кримінальному законодавстві 

Лановенко К.С. к.ю.н. 
Кісілюк Е.М. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

990 Кримінальна відповідальність 
за злочини, що посягають на 
життя та здоров’я судді, 
народного засідателя чи 
присяжного 

Мандро О.В. к.ю.н., доц. 
Микитчик О.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

991 Запобігання злочинам щодо 
забруднення довкілля в Україні 

Мельник О.В. к.ю.н. 
Поліщук Г.С. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

992 Інформація з обмеженим 
доступом як предмет злочину  
в кримінальному праві України 

Прохніцький О.В. к.ю.н., доц. 
Лащук Є.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

993 Запобігання незаконному обігу 
наркотиків серед студентської 
молоді 

Прохоренко С.М. к.ю.н., с.н.с. 
Стрільців О.М. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

994 Кримінологічна характеристика 
та запобігання дитячій 
порнографії в Україні 

Соловей О.О. к.ю.н., доц. 
Василевич В.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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995 Кримінальна відповідальність 
за шахрайство: порівняльно-
правове дослідження 

Шуляк Ю.Л. д.ю.н., доц. 
Савченко А.В. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

996 Кримінальна відповідальність 
за використання малолітньої 
дитини для заняття жебрацтвом 

Чернова Н.В. к.ю.н., доц. 
Іващенко В.О. 

Київський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

997 Кримінальна відповідальність 
за порушення порядку зайняття 
господарською діяльністю та 
діяльністю з надання 
фінансових послуг (ст. 202 КК 
України) 

Бобонич Є.Ф. проф. 
Андрушко П.П. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

998 Кримінально-правова охорона 
захисника чи представника 
особи у зв’язку з наданням ним 
правової допомоги за 
кримінальним правом України 
(ст. ст. 397, 398, 300, 400 КК 
України) 

Трушківська Л.В. доц. Дзюба В.Т. Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

999 Кримінологічна характеристика 
незаконного проведення аборту 

Горгалова Л.М. проф. 
Глушков В.О. 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

1000 Кримінальна відповідальність 
за службове підроблення за 
законодавством України 

Подорога В.М. доц. Берзін П.С. Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 
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1001 Співвідношення 
загальноєвропейського та 
національного законодавства  
з протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, 
отриманих злочинним шляхом 

Тертиченко Т.М. д.ю.н., проф. 
Дудоров О.О. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1002 Кримінальна відповідальність 
за приховування злочину 

Шило Н.І. к.ю.н., доц. 
Беніцький А.С. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1003 Зміна умов відбування 
покарання у виді позбавлення 
волі 

Рибянцев А.А. к.ю.н., доц. 
Звіряка В.А. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1004 Кримінальна відповідальність 
за хабарництво 

Крапотко Р.В. д.ю.н., доц. 
Фесенко Е.В. 

Луганський державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1005 Кримінальна відповідальність 
за незаконні дії щодо 
усиновлення (удочеріння): 
аналіз складу злочину 

Гончарова О.С. 
(перезатвердження 
теми) 

к.ю.н., доц. 
Матвійчук В.В. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1006 Кримінологічна характеристика 
та запобігання незаконним 
захопленням підприємств  
в Україні 

Панасенко Р.А. д.ю.н., проф. 
Кальман О.Г. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1007 Кримінальна відповідальність 
за використання майна, 
здобутого злочинним шляхом 

Соколова Н.І. к.ю.н., доц. 
Беніцький А.С. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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1008 Кримінальна відповідальність 
за порушення порядку 
фінансування виборчої  
кампанії кандидата, політичної 
партії (блоку) 

Стурова Т.С. к.ю.н. 
Болдарь Г.Є. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1009 Удосконалення засобів  
забезпечення режиму 
виконання і відбування 
покарань 

Бахмат І.В. к.ю.н., доц. 
Телефанко Б.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1010 Критерії визначення 
правотворчих помилок  
в кримінальному праві 

Ванчак М.Л. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1011 Насильницькі злочини проти 
власності за кримінальним 
правом України та Республіки 
Польща: порівняльний аспект 

Карп’юк М.В. д.ю.н., проф. 
Грищук В.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1012 Тримання в дисциплінарному 
батальйоні 
військовослужбовців 
(кримінально-правові та 
кримінально-виконавчі 
аспекти) 

Гринько Р.В. д.ю.н., проф. 
Глушков В.О. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1013 Кримінальна відповідальність 
за створення злочинної 
організації (порівняльно-
правове дослідження) 

Єрмак О.А. д.ю.н., доц. 
Хавронюк М.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1014 Кримінально-правова політика 
у сфері боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з порушенням 
законодавства про працю 

Чекан Н.М. д.ю.н., проф.  
Фріс П.Л. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1015 Кримінальна відповідальність 
за грубе порушення 
законодавства про працю 

Климишин І.П. к.ю.н. 
Сенько М.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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1016 Диференціація кримінальної 
відповідальності за злочинні 
посягання у сфері економіки 

Павлик Л.В. д.ю.н., проф. 
Навроцький В.О. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1017 Імплементація норм 
міжнародного права  
у кримінальне законодавство 
України 

Попович В.П. д.ю.н., доц. 
Хавронюк М.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1018 Бланкетні диспозиції в статтях 
Особливої частини КК України 

Яремко Г.З. д.ю.н., проф. 
Навроцький В.О. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1019 Кримінально-правова політика 
у сфері боротьби зі злочинами, 
що вчиняються  
із застосуванням насильства 

Козич І.В. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1020 Добровільна відмова від 
доведення злочину до кінця за 
кримінальним правом України 

Якшен Н.П. к.ю.н. 
Сенько М.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1021 Кримінологічна характеристика 
особи, що вчиняє злочин щодо 
незаконної приватизації 
державного, комунального 
майна 

Рудик Д.В. д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1022 Кримінально-правова 
характеристика віку особи 

Вовк М.З. к.ю.н. 
Максимович В.Л. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1023 Протидія контрабанді 
підакцизних товарів: 
кримінально-правовий та 
кримінологічний аспект 

Турчин Ю.Б. к.ю.н., доц. 
Красницький І.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1024 Кримінально-правове значення 
практики застосування закону 
про кримінальну 
відповідальність 

Пісна Н.В. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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1025 Кримінальна відповідальність 
за порушення права особи на 
правову допомогу 

Сміх В.В. д.ю.н., проф. 
Мельник М.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1026 Кримінально-правова 
характеристика наслідків  
у злочинах проти безпеки 
виробництва 

Солодка М.О. доц. 
Бойко А.М. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

1027 Тлумачення кримінально-
правових норм у рішеннях 
Конституційного Суду України 

Денькович О.І. проф. 
Мельник М.І. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

1028 Призначення покарання за 
сукупністю вироків: 
кримінально-правове 
дослідження 

Мартинишин Г.Р. доц. 
Бурдін В.М. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

1029 Насильство як спосіб вчинення 
злочину (кримінально-правове 
дослідження) 

Довгань Н.В. доц. 
Марисюк К.Б. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

1030 Кримінальна відповідальність 
за незаконне використання 
знаку для товарів і послуг, 
фірмового найменування, 
кваліфікованого зазначення 
походження товару 

Лісунов С.В. д.ю.н., проф. 
Дудоров О.О. 

Національна академія 
прокуратури України 

1031 Кримінологічні засоби 
запобігання ятрогенії 

Плотнікова В.П. д.ю.н., проф. 
Кальман О.Г. 

Національна академія 
прокуратури України 

1032 Кримінально-правова 
характеристика заподіяння 
тяжкої шкоди при перевищенні 
меж необхідної оборони 

Столяр Т.В. д.ю.н., проф. 
Ярмиш Н.М. 

Національна академія 
прокуратури України 
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1033 Кримінально-правова 
характеристика заподіяння 
тяжкої шкоди у разі 
перевищення заходів, 
необхідних для затримання 
злочинця 

Федоренко Р.В. д.ю.н., проф. 
Ярмиш Н.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1034 Кримінально-правова охорона 
фондового ринку України 

Школова Н.О. д.ю.н., проф. 
Дудоров О.О. 

Національна академія 
прокуратури України 

1035 Кримінальна відповідальність 
за завідомо неправдиве 
повідомлення про вчинення 
злочину 

Калініченко Ю.В. д.ю.н., проф. 
Борисов В.І. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1036 Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, 
перевезення, пересилання, 
зберігання з метою збуту або 
збут отруйних чи сильнодіючих 
речовин, або речовин 
сильнодіючих лікарських 
засобів 

Льовін С.І. д.ю.н, проф., 
Панов Н.І.  

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1037 Запобігання злочинності 
неповнолітніх: досвід країн ЄС 

Білоконь М.А. к.ю.н., доц. 
Шостко О.Ю. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1038 Обставини, які обтяжують 
покарання, за кримінальним 
законодавством України 

Лемішко Ю.Ю. к.ю.н., проф. 
Тютюгін В.І. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1039 Кримінальна відповідальність 
за незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, 
матриць, обладнання та 
сировини для їх виробництва 

Батман Ю.Д. д.ю.н., проф., 
Борисов В.І. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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1040 Кримінально-правова 
характеристика вимагання  
за законодавством України 

Федоренко Д.М. к.ю.н., доц. 
Дорош Л.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1041 Кримінальна відповідальність 
за незаконну приватизацію 
державного комунального 
права (ст. 233 КК України) 

Мамедов Х.Ш. к.ю.н., доц. 
Дорош Л.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1042 Спеціальні питання 
відповідальності за співучасть 

Гуменний П.П. к.ю.н., проф. 
Кривоченко Л.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1043 Кримінологічна 
характеристика, детермінація та 
запобігання злочинам у сфері 
валютно-фінансових відносин 

Іванов А.В. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1044 Основні напрямки запобігання 
та протидії корисливо-
насильницькій злочинності на 
залізничному транспорті 

Бугаєць А.В. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1045 Реалізація засудженими права 
на правову допомогу в процесі 
відбування покарання  
в установах виконання покарань 

Кузнєцов Р.В. д.ю.н., проф. 
Степанюк А.Х. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1046 Соціально-виховна робота із 
засудженими до позбавлення 
волі 

Таволжанський О.В. к.ю.н., доц. 
Оніка Л.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1047 Обставини, які обтяжують 
покарання, за кримінальним 
законодавством України 

Лемішко Ю.Ю. к.ю.н., проф. 
Тютюгін В.І. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1048 Підстави кримінальної 
відповідальності за 
хабарництво (давання та 
одержання хабара)  
(уточнення теми) 

Михайленко Д.Г. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Одеська національна 
юридична академія 
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1049 Кримінальна відповідальність 
за розміщення цінних паперів 
без реєстрації їх випуску 
(уточнення теми) 

Кравець Л.К. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

1050 Призначення покарання 
неповнолітнім (порівняльно-
правовий аналіз)  
(уточнення теми) 

Дмитришина Т.І. к.ю.н., доц. 
Чугунніков І.І. 

Одеська національна 
юридична академія 

1051 Вікова осудність: порівняльний 
аналіз українського 
законодавства та законодавства 
зарубіжних країн  
(уточнення теми) 

Мирошниченко Н.М. к.ю.н., доц. 
Хімченко С.А. 

Одеська національна 
юридична академія 

1052 Кримінальна відповідальність 
за злочини проти правосуддя, 
що вчиняються службовими 
особами органів дізнання та 
досудового слідства 

Воронцов А.В. д.ю.н., проф. 
Глушков В.О. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1053 Причетність до злочину  
в кримінальному праві України 

Смушак О.М. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л. 

Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника 

1054 Реалізація принципу 
справедливості в процесі 
призначення покарання у виді 
позбавлення волі 

Скакун О.Є. к.ю.н., доц. 
Шинкарьов Ю.В. 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім. Г.С. Сковороди 

1055 Режим виконання і відбування 
кримінального покарання  
у вигляді позбавлення волі 

Саленков І.В. к.ю.н., доц. 
Шинкарьов Ю.В. 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім. Г.С. Сковороди 
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1056 Мотив як кваліфікуюча ознака 
злочинів проти життя та 
здоров’я 

Гуренко Д.Ю. к.ю.н., доц. 
Павликівський В.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1057 Привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим 
становищем: кримінологічна 
характеристика та запобігання 

Саприкіна М.В. к.ю.н., доц. 
Романов С.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1058 Кримінологічна характеристика 
та запобігання злочинам проти 
трудових прав 

Давидов С.В. к.ю.н., доц.  
Блага А.Б. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1059 Кримінально-правова 
характеристика розбою 
(перезатвердження) 

Горішній О.О.  д.ю.н., проф. 
Ємельянов В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1060 Кримінально-правова 
характеристика злочинів проти 
моральності у статевих 
стосунках (уточнення теми) 

Бандурка І.О. д.ю.н., проф. 
Ємельянов В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1061 Виконання 

спеціального завдання  
з попередження або 
розкриття злочинної 
діяльності 
організованої групи чи 
злочинної організації 

Октисюк К.М. д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

Тема була 
захищена 
Абакумо- 
вою Ю.В. 
(НЮАУ,  
2007 р.) 

1062 Кримінологічна 
характеристика та 
профілактика злочинів 
проти іноземних 
громадян 

Авраменко О.М. д.ю.н., проф. 
Мисливий В.А. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1063 Кримінологічна 
характеристика 
організованих груп, що 
вчиняють злочини  
у сфері господарської 
діяльності 

Григорчук А.С. к.ю.н., доц. 
Шалгунова С.А. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
збігається  
з темою  
Сомик О.С. 

1064 Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання органами 
внутрішніх справ 
злочинів у великому 
місті 

Кисельов М.О. д.ю.н., проф. 
Богатирьов І.Г. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1065 Кримінальна 
відповідальність за 
умисне знищення або 
пошкодження майна 

Миронюк С.А. к.ю.н. 
Школа С.М. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема збігається 
з темою 
Бондарен- 
ко Р.О. 
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1066 Механізм 
індивідуальної 
поведінки осіб, які 
вчинили насильницькі 
злочини проти особи 

Воронко В.С. к.ю.н., доц. 
Шалгунова С.А. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
редакційного 
уточнення 

1067 Запобігання 
злочинності органами 
внутрішніх справ  
у взаємодії  
з громадськими 
формуваннями 

Камишов О.Л. к.ю.н., доц. 
Тіщенкова С.А. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
збігається  
з предметом 
дослідження 
Семениши- 
на М.О. 

1068 Кримінологічна 
характеристика 
контрабанди та 
запобігання їй на 
регіональному рівні 

Коротич І.В. к.ю.н., доц. 
Тіщенкова С.А. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1069 Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання органами 
внутрішніх справ 
шахрайствам у сфері 
страхування від 
дорожньо-
транспортних пригод 

Тімофєєв Д.О. к.ю.н., доц. 
Кириченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
збігається  
з темою 
Бугацької О.М. 

1070 Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання злочинів  
у сфері земельних 
відносин, самовільне 
зайняття земельної 
ділянки та самовільне 
будівництво 

Марченко М.Ю. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
АПрН України 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

157 

1071 Кримінально-правова 
протидія поставленню 
завідомо 
неправосудного вироку 

Щасний А.В. д.ю.н., проф. 
Костенко О.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Предмет 
дослідження 
необхідно 
конкретизу-
вати 

1072 Кримінально-правова 
охорона сім’ї 
(порівняльно-правове 
дослідження) 

Ігнатьєва Н.В. к.ю.н., доц. 
Левицька Л.В. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Предмет 
дослідження 
слід 
конкретизу-
вати 

1073 Кримінально-правова 
характеристика 
протидії незаконній 
господарській 
діяльності (ст. 206 КК 
України) 

Кочеров М.В. к.ю.н. 
Соловйова А.М. 

Київський 
міжнародний 
університет 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1074 Запобігання НЦБ 
Інтерполу незаконному 
обігу наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів 

Карпенко Є.М. д.ю.н., проф. 
Джужа О.М. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1075 Запобігання 
віктимізації торгівлі 
людьми в Україні 

Плакса Н.О. к.ю.н., доц. 
Кулакова Н.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1076 Повторність злочинів  
у кримінальному праві 
України 

Рощаховська Л.М. к.ю.н., доц. 
Приходько Т.М. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема збігається 
з темою 
Коваленко О.В. 
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1077 Взаємодія міліції  
з громадськими 
формуваннями по 
запобіганню злочинам 
неповнолітніх 

Семенишин М.О. к.ю.н., с.н.с. 
Стрільців О.М. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
збігається  
з тематикою 
Камишова О.Л.

1078 Запобігання злочинам  
у сфері господарської 
діяльності,  
що вчиняються 
організованими 
групами: регіональні 
особливості 

Сомик О.С. д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
збігається  
з темою 
Григорчук А.С.

1079 Предмет злочинів 
проти власності  
у кримінальному праві 
України 

Швець А.Ю. к.ю.н., доц. 
Лащук Є.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема вузька та 
не відповідає 
рівню 
кандидатської 
дисертації 

1080 Кримінально-правовий 
захист Національного 
архівного фонду 

Чалчинська Л.І. д.ю.н., проф. 
Шакун В.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення для 
приведення  
у відповідність 
до ст. 2981 КК 

1081 Повторність злочинів 
за КК України 

Коваленко О.В. доц. 
Шапченко С.Д. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема збігається 
з темою 
Рощаховсько-
го Л.М. 

1082 Кримінально-правова 
характеристика проявів 
рейдерства 

Орлеан К.М. проф. 
Глушков В.О. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 
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1083 Кримінально-правова 
характеристика 
евтаназії 

Треньова Я.О. проф. 
Глушков В.О. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема була 
заявлена 
Гордійчук К.П. 
у 2008 р. 
(Інститут 
верховенства 
права) 

1084 Імплементація 
положень 
«антикорупційних» 
конвенцій  
у вітчизняних 
кримінальних 
законодавствах 

Бакай М.І. проф. 
Андрушко П.П. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Назва теми 
потребує 
редакційного 
уточнення 

1085 Звільнення від 
покарання за КК 
України 

Сич О.В. доц. 
Шапченко С.Д. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема для 
кандидатської 
дисертації 
сформульована 
широко та 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації   

1086 Кримінальна 
відповідальність за 
незаконне збагачення 
(стаття 368  
КК України) 

Кісіль Н.М. проф. 
Андрушко П.П. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення  
(ст. 3681) 

1087 Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання злочинам, 
що вчиняються 
безпритульними 

Бучацька О.М. проф. 
Глушков В.О. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Предмет 
дослідження 
збігається з 
дослідженням 
Фєєвої Н.В. 
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1088 Кримінальна 
відповідальність за 
фіктивне 
підприємництво  
(стаття 305 КК 
України) 

Бондарчук В.В. доц. Дзюба В.Т. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема заявлена 
у 2008 році 
Бісюк П.І. 
(КНУ) та 
Цесарсь- 
ким М.О. 

1089 Кримінальна 
відповідальність за 
фальсифікацію 
виборчих документів та 
документів 
референдуму ч.ч. 1–3 
ст. 158 КК України 

Берднік І.В. доц. Берзін П.С. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення  
(ч.ч. 1–3  
ст. 158 КК 
України) 

1090 Соціальний статус 
професійного злочинця 
та сучасні стратегії 
протидії злочинності  
в Україні 

Бурбело Р.Ю. к.ю.н. 
Топольскова І.О. 

Луганський 
державний  
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Проблема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1091 Кримінальна 
відповідальність за 
фіктивне 
підприємництво 

Цесарський М.О. к.ю.н., доц. 
Кучер Ю.О. 

Луганський 
державний  
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема  
збігається  
з досліджен-
ням Бондар-
чук В.В. та 
дослідженням 
Бісюк П.І. 
(КНУ, 2008 р.) 

1092 Вплив телепродукції  
з елементами насиль-
ства та жорстокості на 
правосвідомість 
неповнолітніх 

Калмикова Є.В. к.ю.н. 
Топольскова І.О. 

Луганський 
державний  
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Не відповідає 
паспорту  
спеціальності 
12.00.08 
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1093 Призначення покарання 
за наявності обставин, 
що його пом’якшують 

Федорак Л.М. д.ю.н., проф.  
Фріс П.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема захищена 
О.В. Євдоки-
мовою 
(НЮАУ,  
2007 р.) 

1094 Втручання у діяльність 
як суспільно-
небезпечне діяння за 
кримінальним правом 
України 

Блажівський Є.М. д.ю.н., проф. 
Грищук В.К. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1095 Кримінально-правова 
характеристика 
незаконних дій щодо 
органів та інших 
компонентів людського 
тіла 

Лісіцина Ю.О. д.ю.н., проф. 
Грищук В.К. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення.  
За ст. 143 КК  
була захищена 
в НЮАУ  
в 2007 р.  
С.В. Гринчаком 

1096 Запобігання 
насильницьким 
злочинам щодо жінок 
органами внутрішніх 
справ 

Говор Ю.О. к.ю.н., доц. 
Гумін О.М. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1097 Санкції статей 
Особливої частини 
Кримінального кодексу 
України 

Дворянин О.І. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
занадто 
широкий, 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 



162 

1098 Кримінологічна 
характеристика та 
попередження 
органами внутрішніх 
справ корисливих 
злочинів проти 
власності 

Бойчук М.І. к.ю.н., доц. 
Марисюк К.Б. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1099 Політика України  
у сфері боротьби зі 
злочинністю: поняття, 
завдання, функції 

Кос О.Д. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
занадто 
широкий для 
рівня 
кандидатської 
дисертації, 
збігається  
з темою 
наукового 
керівника 

1100 Кримінально-правова 
охорона приватності  
в Україні 
(інформаційний аспект) 

Лепісевич О.П. д.ю.н., проф. 
Навроцький В.О. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1101 Захист прав 
потерпілого від 
злочину у кримінально-
виконавчому праві 

Павлік О.М. д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1102 Кримінально-правові 
засоби охорони 
економіки України 

Франчук В.В. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

163 

1103 Кримінальна 
відповідальність за 
знищення або 
пошкодження майна 

Бондарчук Р.О. доц. 
Марисюк К.Б. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. Івана Франка 

Тема 
дослідження 
збігається  
з темою 
Миронюк С.А. 

1104 Юридична особа як 
суб’єкт кримінальної 
відповідальності 

Сотніченко В.С. к.ю.н., проф. 
Куц В.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема потребує 
уточнення 

1105 Незаконне 
виробництво, 
виготовлення, 
придбання, 
перевезення, 
пересилання, 
зберігання з метою 
збуту або збут 
отруйних чи 
сильнодіючих речовин 
або речовин 
сильнодіючих 
лікарських засобів 

Льовін С.І. д.ю.н., проф. 
Панов М.І. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Предмет 
дослідження та 
тема 
потребують 
уточнення 

1106 Профілактика 
правопорушень 
неповнолітніх 
позашкільними 
установами 

Можайкіна О.С. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А., 
д.пед.н., проф. 
Синьов В.М. 

Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.П. Драгоманова 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 
12.00.08 

1107 Кримінально-правові 
заходи безпеки 

Попкова В.В. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення,  
не відповідає 
спеціальності 
12.00.08 
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1108 Організаційні форми 
співучасті у злочині 

Іванова Л.О. к.ю.н., доц. 
Шинкарьов Ю.В. 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім. Г.С. Сковороди 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1109 Кримінологічна 
експертиза 
нормативно-правових 
актів і їх проектів: 
науково-методичне 
забезпечення 
(уточнення теми) 

Орлов Ю.В. д.ю.н., доц. 
Мартиненко О.А. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Не відповідає 
спеціальності 
12.00.08 

 
 
 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (12.00.09) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

1110 Прокурор у кримінальному 
процесі в контексті європейських
стандартів 

Середа Г.П. д.ю.н., проф. 
Маляренко В.Т. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1111 Криміналістика в Україні  
у ХХ – на початку ХХІ ст. 
(історико-теоретичний аналіз) 
(уточнення теми) 

Юсупов В.В. д.ю.н., проф. 
Кузьмічов В.С. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1112 Забезпечення законності судових 
рішень в кримінальному процесі 
України 

Костюченко О.Ю. проф. 
Михайленко О.Р. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 
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1113 Розслідування техногенних 
аварій і катастроф: теорія і 
практика 

Бущан О.П. д.ю.н., проф. 
Шепітько В.Ю. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1114 Концептуальні засади 
оперативно-розшукової 
діяльності органів внутрішніх 
справ в умовах євроінтеграції 
України 

Нонік В.В. д.ю.н., проф. 
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1115 Теоретичні, правові  
й організаційно-тактичні основи 
діяльності органів внутрішніх 
справ з виявлення, попередження
й розкриття злочинів на ґрунті 
міжнаціональних протиріч 

Халілєв Р.А.  Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1116 Кримінально-процесуальна 
політика України Загурський О.Б. д.ю.н., проф. 

Фріс П.Л. 
Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1117 Теоретичні, правові та 

організаційно-тактичні 
засади діяльності 
працівників 
оперативних 
підрозділів  
в екстремальних 
ситуаціях 

Сервецький І.В. д.ю.н., проф. 
Юрченко О.М. 

Академія управління 
МВС 

Тема потребує 
уточнення 
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1118 Теоретичні, правові та 
організаційно-тактичні 
засади протидії 
насильницьким 
сексуальним злочинам 

Корчовий М.М.  Академія управління 
МВС 

Тема потребує 
уточнення 

1119 Теорія і практика 
доказування за 
матеріалами 
негласного 
провадження  
в досудових стадіях 
кримінального процесу 

Підюков П.П.  Академія управління 
МВС 

Тему 
сформульовано 
некоректно 

1120 Криміналістичне 
забезпечення 
розслідування 
злочинів, вчинених  
у місцях позбавлення 
волі 

доц. Батюк О.В. д.ю.н., проф. 
Колба О.Г. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

Тема потребує 
уточнення 

1121 Оперативно-розшукове 
забезпечення 
розслідування тяжких 
та особливо тяжких 
злочинів 

Обшалов С.В.  Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
конкретизації 

1122 Тактичні основи 
забезпечення 
досудового 
розслідування 

Чаплинський К.О. д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д.

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1123 Процесуальні та 
криміналістичні основи 
розшуку і затримання 
підозрюваних 
(обвинувачених)  
у вчиненні злочину 

Макаренко Є.І.  Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 

167 

1124 Експертна діяльність 
органів внутрішніх 
справ 

Пиріг І.В. д.ю.н., проф. 
Кузьмічов В.С. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації  
і предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1125 Кримінально-
процесуальні функції 

Черненко А.П.  Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва роботи 
дублюється  
з темою 
Левендарен- 
ко О.О. 

1126 Теоретичні основи 
охорони та захисту 
приватного інтересу  
в публічно-змагальному 
кримінальному процесі 

Титов А.М. д.ю.н., проф. 
Шумило М.Є. 

Донецький 
університет 
економіки та права 

Тема потребує 
уточнення 

1127 Основи оперативно-
розшукової методики 
розкриття латентних 
злочинів 

к.ю.н. 
Кубарєв В.С. 

д.ю.н., проф. 
Снігерьов О.П. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1128 Функції кримінального 
процесу України: 
теорія і практика 

к.ю.н. 
Левендарен- 
ко О.О. 

д.ю.н., проф. 

Стахівсь- 
кий С.М. 

 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Назва роботи 
дублюється  
з темою 
Черненко А.П. 
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1129 Моральні засади 
кримінального 
судочинства України 

к.ю.н., доц. 
Шульга А.О. 

д.ю.н., проф. 

Стахівсь- 
кий С.М. 

 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тему 
дослідження 
необхідно 
сформулювати 
відповідно до 
вимог 
докторської 
дисертації 

1130 Теоретичні та 
практичні засади 
діяльності оперативної 
служби МВС України 

Грібов М.Л. д.ю.н., проф. 
Погорець- 
кий М.А. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1131 Теоретико-прикладні 
засади конфіденційного 
співробітництва  
(за матеріалами 
оперативних 
підрозділів МВС 
України) 

Козаченко О.І. д.ю.н., проф. 
Погорець- 
кий М.А. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  
і не відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 

1132 Теоретичні основи та 
практика 
криміналістичного 
забезпечення 
діяльності прокуратури 

Рогатюк І.В. д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дисертації 
дублюється  
з темою 
докторської 
роботи  
О.С. Рубіса 

1133 Теорія та практика 
розслідування злочинів 
у сфері обігу 
культурних цінностей 

Садченко О.О. д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д.

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 
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1134 Криміналістичне 
забезпечення 
розслідування 
злочинів, пов’язаних  
з порушенням вимог 
законодавства про 
охорону праці 

Таран О.В. д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д.

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 

1135 Кримінально-
процесуальна 
діяльність 

Карабут Л.В. д.ю.н., проф. 
Лобойко Л.М. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1136 Профілактика злочинів 
на залізничному 
транспорті оперативно-
розшуковими та 
кримінально-
процесуальними 
засобами: теорія  
і практика 

Баранов С.О. д.ю.н., проф. 
Берназ В.Д. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження  
не відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 

1137 Теоретичні, правові та 
організаційно-тактичні 
основи оперативно-
розшукової діяльності 
щодо розкриття 
злочинів терористичної 
спрямованості 

Лисенко А.М. д.ю.н., проф. 
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
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1138 Правові та 
організаційно-тактичні 
основи застосування 
оперативно-тактичних 
операцій щодо 
реалізації форм ОРД  
в боротьбі  
зі злочинністю 

Уваров В.Г. д.ю.н., проф. 
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1139 Концептуальні засади 
оперативно-
розшукового 
попередження злочинів 
органами внутрішніх 
справ у сучасних 
умовах розвитку 
України 

Юхно О.О. д.ю.н., проф. 
Стрельцов Є.В. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  
і конкретизації 

1140 Оперативно-розшукова 
діяльність  
у кримінально-
виконавчій системі 
України: теорія і 
практика 

Філіпенко Н.Є. д.ю.н., доц. 
Антонов К.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тему 
сформульовано 
некоректно 

1141 Правові та теоретичні 
засади використання 
економічних знань  
у протидії економічній 
злочинності 

Базась М.Ф. д.ю.н., проф. 
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1142 Організація і тактика 
документування фактів 
незаконної трансплантації 
органів, тканин людини 

Клопченко І.Г. д.ю.н., доц. 
Сервецький І.В. 

Академія управління 
МВС 

1143 Агентурно-оперативна робота 
(ІІ половина XIX – 30 рр.  
XX ст.): правові та організацій-
но-тактичні засади (уточнено 
на): Оперативно-розшукова 
діяльність у період 60-х рр.  
ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. 
(історично-правові, організацій-
ні та тактичні засади) 

Чайковський С.А. к.ю.н., доц. 
Черкасов Ю.Е. 

Академія управління 
МВС 

1144 Організація і тактика 
оперативного документування 
хабарництва, вчиненого у сфері 
земельних відносин 

Севрюкова Г.С. д.ю.н., проф. 
Глушков В.О. 

Академія управління 
МВС 

1145 Організаційно-тактичні засади 
розвідувального опитування 

Горлов В.В. к.ю.н., доц. 
Сервецький І.В. 

Академія управління 
МВС 

1146 Організація і тактика 
оперативного документування 
хабарництва у сфері правосуддя 

Демедюк Т.С. к.ю.н., доц. 
Дульський О.О. 

Академія управління 
МВС 

1147 Організаційно-тактичні засади 
протидії торгівлі людьми, 
вчиненої організованою групою 

Ємець О.М. к.ю.н., доц. 
Дульський О.О. 

Академія управління 
МВС 
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1148 Організація і тактика 
проведення оперативно-
розшукових заходів з викриття 
злочинів, пов’язаних  
з підробкою грошей 

Конюшков А.А. к.ю.н., доц. 
Дульський О.О. 

Академія управління 
МВС 

1149 Організація і тактика розшуку 
безвісно зниклих осіб 

Козакова О.А. к.ю.н., доц. 
Корчовий М.М. 

Академія управління 
МВС 

1150 Організація і тактика 
попередження та розкриття 
злочинів, пов’язаних  
з незаконним заволодінням 
транспортними засобами 

Кравчук Б.О. к.ю.н., доц. 
Корчовий М.М. 

Академія управління 
МВС 

1151 Організація і тактика розкриття 
підрозділами ДСБЕЗ злочинів  
у сфері кредитування 

Булькач С.П. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1152 Оперативно-розшукове 
забезпечення розслідування 
вбивств на замовлення, 
вчинених з корисливих мотивів 
у сфері підприємництва 

Доброродній О.А. д.ю.н., доц. 
Антонов К.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1153 Правові та організаційно-
тактичні основи попередження 
та розкриття злочинів, 
вчинених у сфері приватизації 
державного та комунального 
майна 

Єлісєєв О.В. к.ю.н., доц. 
Черкасов Ю.Е. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1154 Організація і тактика розкриття 
підрозділами ДСБЕЗ злочинів  
у сфері підприємництва 

Іванов Ю.В. к.ю.н., доц. 
Кисельов О.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1155 Залучення осіб до негласного 
співробітництва підрозділами 
ДСБЕЗ 

Кисельов А.О. к.ю.н., доц. 
Кисельов О.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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1156 Розкриття підрозділами карного 
розшуку корисливо-
насильницьких злочинів 
минулих років 

Мельник Т.В. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1157 Розкриття легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
що пов’язані з експортно-
імпортними операціями 

Антонов К.П. к.ю.н., проф. 
Душейко Г.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1158 Діяльність спеціальних 
підрозділів БОЗ щодо протидії 
злочинам у бюджетній сфері 

Антонов Р.К. д.ю.н., проф. 
Долженков О.Ф. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1159 Розслідування злочинів, 
вчинених злочинними 
угрупованнями з міжнародними 
зв’язками 

Вітвіцький А.С. к.ю.н., доц. 
Чаплинський К.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1160 Розкриття злочинів, пов’язаних 
із незаконними операціями  
із землею 

Єпринцев П.С. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1161 Криміналістична 
характеристика та особливості 
розслідування хуліганства 

Єфімов М.М. к.ю.н., проф. 
Макаренко Є.І. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1162 Кримінально-процесуальна 
діяльність прокурора району  
у досудовому провадженні 

Ломакін А.О. д.ю.н., доц. 
Лобойко Л.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1163 Розслідування незаконних 
заволодінь транспортними 
засобами, вчинених 
неповнолітніми 

Патрелюк Д.А. к.ю.н., доц. 
Лускатов О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1164 Організація і тактика розкриття 
підрозділами ДСБЕЗ злочинів  
у сфері кредитування 

Булькач С.П. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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1165 Організаційно-тактичне 
забезпечення протидії 
оперативними підрозділами 
ДСБЕЗ використанню 
бюджетних коштів усупереч їх 
цільовому призначенню 

Антонов Р.К. д.ю.н., проф. 
Долженков О.Ф. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1166 Правові та організаційно-
тактичні основи попередження 
та розкриття злочинів, 
вчинених у сфері приватизації 
державного та комунального 
майна 

Єлісєєв О.В. к.ю.н., доц. 
Черкасов Ю.Е. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1167 Судовий контроль за 
застосуванням оперативними 
підрозділами органів 
внутрішніх справ оперативно-
розшукових заходів 

Віхров В.В. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1168 Організація і тактика розкриття 
розбійних нападів на банківські 
установи 

Сумарєв А.С. к.ю.н., доц. 
Мінка П.Я. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1169 Попередня перевірка 
оперативної інформації 
підрозділами карного розшуку 

Шапарь А.О. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1170 Судове доручення  
у кримінальному процесі 
України 

Садчиков Д.В. к.ю.н., доц. 
Шаповалова Л.І. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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1171 Гарантії забезпечення 
виконання рішень слідчого  
у кримінальному процесі 
України 

Гуділін Р.О. к.ю.н., доц. 
Палій М.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1172 Реалізація функцій судового 
контролю на досудових стадіях 
кримінального процесу 

Приходько К.В. к.ю.н. 
Левендаренко О.О. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1173 Судово-експертне дослідження 
сучасних запірно-
пломбувальних пристроїв 

Левицький А.О. к.ю.н., доц. 
Комісаров М.Л. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1174 Розслідування статевих 
злочинів, учинених у сім’ї 

Лозинський Ю.В. к.ю.н., доц. 
Одерій О.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1175 Моделювання особи невідомого 
злочинця (криміналістичні 
засоби, методи та технології) 

Гетьман Г.М. д.ю.н., проф. 
Шепітько В.Ю. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
АПрН України 

1176 Судовий порядок забезпечення 
законності на досудових стадіях 
кримінального процесу 

Остропілець О.І. к.ю.н., доц. 
Шило О.Г. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
АПрН України 
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1177 Інститут закриття кримінальної 
справи 

Богомолова Д.І. к.ю.н., с.н.с. 
Сірий М.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

1178 Кримінально-процесуальні 
гарантії в процесі доказування 

Андріяшевська М.С. д.ю.н., проф. 
Стахівський С.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1179 Методика розслідування 
створення злочинної організації 

Бобрик К.Ю. к.ю.н., доц. 
Ієрусалімов І.О. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1180 Тактика легендованого 
спілкування при проведенні 
оперативної установки 

Бернак Т.В. к.ю.н. 
Приполов І.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1181 Форми закінчення досудового 
розслідування 

Глушко А.П. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1182 Криміналістичне дослідження 
підписів, виконаних за 
допомогою технічних прийомів 

Грига М.А. к.ю.н., доц. 
Садченко О.О. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1183 Реалізація обов’язків захисника-
адвоката у кримінальному 
процесі 

Гуріч О.В. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1184 Використання спеціальних 
знань при розслідуванні 
дорожньо-транспортних пригод 

Дячук В.І. д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1185 Криміналістична 
характеристика організації або 
утримання місць для 
незаконного вживання, 
виробництва чи виготовлення 
наркотичних засобів 

Запорощенко Н.А. к.ю.н., доц. 
Сокиран Ф.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1186 Експертне дослідження ознак 
монтажу в цифрових 
фонограмах 

Ігнатова Т.О. д.т.н., проф. 
Рибальський О.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1187 Захист конфіденційної 
інформації у кримінальному 
процесі України 

Карабань Я.А. к.ю.н. 
Лісогор В.Г. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1188 Особливості розслідування 
нелегальної міграції 

Капітанчук Л.Ю. д.ю.н., проф.  
Бахін В.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1189 Розслідування злочинів, 
пов’язаних зі створенням або 
утриманням місць розпусти  
і звідництвом 

Кирюха Д.Є. к.ю.н., доц. 
Ієрусалімов І.О. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1190 Розслідування шахрайств, 
вчинених способом «фінансової 
піраміди» 

Князєв С.М. к.ю.н., с.н.с. 
Чернявський С.С. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1191 Взаємодія оперативного 
працівника та слідчого при 
розкритті злочинів, пов’язаних  
з незаконним обігом 
наркотичних засобів 

Лизогубенко Є.В. к.ю.н., доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1192 Начальник слідчого відділу як 
суб’єкт кримінально-
процесуального доказування 

Мамка Г.М. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1193 Закінчення досудового 
розслідування у кримінальному 
процесі України 

Майгур М.О. к.ю.н., доц. 
Письменний Д.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1194 Імунітет свідка  
у кримінальному процесі 
України 

Овчиннікова С.Ю. д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1195 Продовження та поновлення 
строків у кримінальному 
процесі України 

Павловська А.А. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1196 Надання свідку правової 
допомоги у кримінальному 
процесі 

Панчук О.В. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1197 Заходи процесуального 
примусу щодо неповнолітніх 
обвинувачених в криміналь-
ному процесі України 

Пастушенко С.В. к.ю.н., доц. 
Омельченко О.Є. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1198 Кримінально-процесуальні 
засади забезпечення законності 
в стадії порушення 
кримінальної справи 

Рибалко Ж.Л. д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1199 Суб’єкти кримінально-
процесуального доказування 

Рибалко О.В. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1200 Реалізація оперативних 
матеріалів при порушенні 
кримінальної справи 

Розум С.Ю. к.ю.н., доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1201 Процесуальні та організаційні 
засади зупинення і закінчення 
дізнання 

Романченко В.А. к.ю.н., доц. 
Азаров Ю.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1202 Криміналістичне дослідження 
клинкової та ударно-дробильної 
холодної зброї 

Степура С.А. д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1203 Правові та організаційні засади 
виконання міжнародних 
клопотань щодо надання 
правової допомоги  
у кримінальних справах на 
території України 

Стринатко Ю.Д. к.ю.н., доц. 
Азаров Ю.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1204 Розслідування розбійних 
нападів, вчинених на водіїв 
автотранспортних засобів 

Терещук О.Д. д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1205 Адвокат як представник 
цивільного позивача або 
відповідача у кримінальному 
судочинстві 

Усик С.В. к.ю.н., доц. 
Письменний Д.П. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1206 Доказування у справах, 
пов’язаних з незаконним 
заволодінням суб’єктів 
господарювання 

Фомічов К.С. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1207 Участь громадськості  
у кримінальному судочинстві 
України 

Щерба В.М. д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1208 Взаємодія слідчого  
і оперативних підрозділів ОВС 
при розслідуванні серійних 
вбивств 

Ярема В.Г. к.ю.н., проф. 
Весельський В.К. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1209 Особливості розслідування 
порушень законодавства про 
захист рослин 

Петренко А.І. доц. 
Паламарчук Л.П. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

1210 Відвід у кримінальному процесі 
України 

Ануфрієва О.В. проф. 
Шибіко В.П. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

1211 Запровадження процедури 
медіації у кримінальному 
процесі України 

Нестор Н.В. доц. 
Костюченко О.Ю. 

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

1212 Роль суду у забезпеченні прав  
і свобод громадян у судовому 
провадженні 

Гончарова Н.В. к.ю.н. 
Бернарська В.М. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

1213 Оперативно-технічне 
документування фактів 
хабарництва серед посадових 
осіб державних контролюючих 
органів 

Сумськой С.А. д.ю.н., проф. 
Антонов К.В. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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1214 Організаційно-тактичні аспекти 
оперативної розробки етнічних 
злочинних угруповань, що 
спеціалізуються на незаконному 
обігу наркотиків 

Байов О.О. к.ю.н., доц. 
Сілюков В.О. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 

1215 Організація й тактика 
забезпечення безпеки 
працівників оперативних 
підрозділів органів внутрішніх 
справ 

Алексенко Д.С. к.ю.н., доц. 
Сілюков В.О. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 

1216 Інформаційне забезпечення 
прийняття рішень про 
проведення оперативно-
розшукових заходів,  
що тимчасово обмежують 
конституційні права громадян 

Бочковой О.В. д.ю.н., проф. 
Розовський Б.Г. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 

1217 Оперативний ризик при 
розкритті злочинів у сфері 
економіки (за матеріалами 
діяльності ОВС) 

Марков М.М. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1218 Попередження та розкриття 
незаконного заволодіння 
транспортними засобами  

Мицак Б.Ф. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1219 Оперативно-розшукове 
запобігання правопорушенням  
і злочинам, що вчиняються 
персоналом установ виконання 
покарань 

Новосад Ю.О. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1220 Оперативно-розшукові заходи 
боротьби з груповою 
злочинністю неповнолітніх 

Лісовий М.О. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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1221 Методика розкриття та 
розслідування злочинів, 
вчинених на ґрунті ксенофобії, 
расової та національної 
ворожнечі 

Рябінчак В.В. к.ю.н., доц.  
Захаров В.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1222 Попередження, виявлення та 
розкриття хабарництва  
в системі ОВС підрозділами 
внутрішньої безпеки ГУБОЗ 
МВС України (за матеріалами 
західного регіону України) 

Секереш О.Ю. к.ю.н. 
Дмитрик Ю.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1223 Захист прав та законних 
інтересів реабілітованих  
в кримінальному процесі 

Мазур М.Р. доц. 
Павлишин А.А. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

1224 Оціночна діяльність судді на 
стадії попереднього розгляду 
кримінальної справи 

Калужинський О.В. доц. 
Маланюк А.Г. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

1225 Методика розслідування 
умисного знищення або 
пошкодження державного та 
приватного майна шляхом 
підпалу 

Бузинарський М.Ю. проф. 
Цимбалюк В.І. 

Міжнародний 
економіко-гуманітарний 
університет  
ім. академіка Степана 
Дем’янчука 

1226 Прокурор у кримінальному 
провадженні з перегляду 
судових рішень 

Сапін О.В. д.ю.н., проф., 
академік  
АПрН України 
Маляренко В.Т. 

Національна академія 
прокуратури України 

1227 Кримінально-процесуальний 
статус осіб, які підлягають 
екстрадиції за межі України 

Лісова Ю.О. к.ю.н., доц. 
Кожевніков Г.К. 

Національна академія 
прокуратури України 
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1228 Реалізація функції 
обвинувачення у справах про 
злочини у сфері службової 
діяльності 

Скріпкіна О.О. к.ю.н. 
Мезенцева І.Є. 

Національна академія 
прокуратури України 

1229 Роль судоустрійних принципів 
у забезпеченні законності та 
обґрунтованості вироку 

Михайлов Д.В. к.ю.н., доц. 
Капліна О.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1230 Реалізація принципу 
національної мови судочинства 
у кримінальному процесі 
України 

Макеєв С.О. д.ю.н., доц. 
Капліна О.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1231 Провадження по справах 
приватного обвинувачення: 
порівняльно-правове 
дослідження 

Перепелиця С.І. к.ю.н., доц. 
Туманянц А.Р. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1232 Правові наслідки визнання 
обвинуваченим своєї вини 
(порівняльно-правове 
дослідження) 

Повзик Є.В. к.ю.н., доц. 
Шило О.Г. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1233 Тактика допиту обізнаних осіб Демидова Є.Є. д.ю.н., проф. 
Шепітько В.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1234 Організаційно-тактичні засади 
розслідування контрабанди 
автотранспортних засобів 

Бандуріна Я.Ю. к.ю.н., доц. 
Шевчук В.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1235 Особливості криміналістичної 
профілактики злочинів у сфері 
оподаткування 

Фрідман- 
Козаченко М.М. 

к.ю.н., проф. 
Цимбал П.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1236 Реалізація функції захисту  
в кримінальному процесі 
України 

Шнягін О.Г. к.ю.н., доц. 
Барабаш Т.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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1237 Протидія підрозділів податкової 
міліції вчиненню фіктивними 
суб’єктами підприємства 
злочинів, пов’язаних  
з несплатою податків 

Петросян В.Г. к.ю.н., проф. 
Лисенко В.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1238 Використання сучасних 
інформаційних технологій для 
виявлення і розкриття 
податкових злочинів 

Розум О.М. к.ю.н., проф. 
Цимбал П.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1239 Особливості виявлення 
злочинів у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності підрозділами 
податкової міліції 

Сімонов П.А. к.ю.н., проф. 
Лисенко В.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1240 Особливості збирання  
і дослідження документів при 
розслідуванні ухилень від 
сплати податків 

Потомська Н.А. к.ю.н., доц. 
Власов Г.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1241 Система кримінального процесу 
України 

Суботiн Д.В. д.ю.н., проф. 
Аленін Ю.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

1242 Реалізація галузевих та 
специфічних принципів 
кримінального процесу у стадії 
досудового розслідування 

Волошина В.К. д.ю.н., проф. 
Аленін Ю.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

1243 Адаптація кримінально-
процесуального законодавства 
України до права ЄС 

Синюк О.М. д.ю.н., проф. 
Аленін Ю.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

1244 Методика розслідування 
злочинів, пов’язаних з дитячою 
порнографією 

Паляничко Д.Г. д.ю.н., проф. 
Тіщенко В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 
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1245 Використання матеріалів 
оперативно-розшукової 
діяльності для порушення 
кримінальних справ про 
торгівлю людьми 

Журба О.Л. д.ю.н., проф. 
Погорецький М.А. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1246 Оперативний пошук ознак 
злочинів, пов’язаних  
з ухиленням від сплати податків 

Мазуренко М.С. к.ю.н., доц. 
Некрасов В.А. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1247 Взаємодія оперативних 
підрозділів податкової міліції  
з підрозділами по боротьбі  
з економічною злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ 
при виявленні та розкритті 
злочинів у сфері економіки 

Олійник В.М. к.ю.н., доц. 
Некрасов В.А. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1248 Організаційно-тактичні 
особливості підготовки та 
проведення спеціальних 
операцій оперативними 
підрозділами по боротьбі  
з організованою злочинністю 
МВС України 

Ситнік В.А. к.ю.н., доц. 
Некрасов В.А. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1249 Організаційно-тактичні аспекти 
виявлення та розкриття 
злочинів у рибному 
господарстві України 

Ховавко С.М. к.ю.н. 
Подобний О.О. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1250 Процесуальна економія  
у кримінальному судочинстві 

Канюка І.І. к.ю.н., доц. 
Романюк А.Б. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 
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1251 Попередження та розкриття 
крадіжок антикваріату (за 
матеріалами діяльності 
підрозділів карного розшуку 
МВС України) 

Ковальов В.В. к.ю.н. 
Шендрик В.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1252 Кримінально-процесуальне 
провадження із застосування 
примусових заходів виховного 
характеру 

Шевцова А.В. к.ю.н., доц. 
Янович Ю.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1253 Апеляційний перегляд рішень 
судді, постановлених в порядку 
судового контролю у досудових 
стадіях кримінального процесу 

Большаков Є.В. к.ю.н., доц. 
Каткова Т.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1254 Криміналістична 
характеристика та основні 
положення розслідування 
злочинів у сфері незаконного 
обігу підакцизних товарів 

Максимюк О.Д. к.ю.н., доц. 
Заяць Д.Д. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1255 Підстави та порядок обмеження 
конституційних прав особи на 
стадії досудового розслідування 

Мінько С.М. к.ю.н., доц. 
Янович Ю.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1256 Правові та організаційно-
тактичні засади візуального 
спостереження 

Войтович Н.Ф. к.ю.н.  
Шендрик В.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1257 Право особи на апеляційне 
оскарження вироку та 
процесуальний порядок його 
реалізації 
(уточнення теми) 

Теремецький В.І. к.ю.н., доц. 
Янович Ю.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1258 Кримінально-процесуальні 
гарантії прав підозрюваного, 
обвинуваченого і підсудного 

Фоміна Т.Г. к.ю.н., с.н.с. 
Бондаренко О.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1259 Інформаційне та методичне 
забезпечення судово-експертної 
діяльності 

Тригубчак О.І. к.ю.н., доц. 
Щербаковський М.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1260 Криміналістична 
характеристика та основні 
положення розслідування 
торгівлі людьми чи іншої 
незаконної угоди щодо людини 

Фролова І.В. д.ю.н., проф. 
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1261 Особливості розслідування 
хабарництва, вчиненого у сфері 
правоохоронної діяльності 

Приходько О.В. к.ю.н., доц. 
Степанюк Р.Л. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1262 Криміналістична 
характеристика та основні 
положення розслідування 
торгівлі дітьми 

Щербаковська К.О. д.ю.н., проф. 
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1263 Теоретико-правові і методичні 
основи криміналістичної 
експертизи холодної зброї 

Чернушенко В.В. д.ю.н., проф. 
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1264 Попередження та розкриття 
вимагань оперативними 
підрозділами органів 
внутрішніх справ України 

Крєпаков І.О. к.ю.н.  
Шендрик В.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1265 Попередження та розкриття 
злочинів у сфері земельних 
відносин підрозділами ДСБЕЗ 
МВС України 

Рябченко М.С. к.ю.н., доц. 
Сафронов С.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1266 Тактичні засади зняття 
інформації з каналів зв’язку як 
слідчої дії та оперативно-
розшукового заходу 

Барна Є.Й. д.ю.н., проф. 
Берназ В.Д. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1267 Процесуальний статус 

юридичної особи  
в кримінальному 
процесі України 

Толокольніков С.В. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія адвокатури 
України 

Тема потребує 
уточнення 
згідно з чинним 
законодавством 

1268 Забезпечення 
принципу всебічності 
та повноти розгляду 
справ  
у кримінальному 
процесі України 

Нецвітаєв Р.В. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія адвокатури 
України 

Тема потребує 
уточнення 

1269 Організація і тактика 
здійснення 
оперативно-
розшукових заходів 
на стадії перевірки 
заяв та повідомлень 
про злочин 

Читаков М.В. д.ю.н., доц. 
Сервецький І.В. 

Академія управління 
МВС 

Тема потребує 
уточнення 

1270 Організація і тактика 
викриття зловживань 
при закупівлі товарів, 
робіт і послуг за 
державні кошти 

Онуфрієв В.М. к.ю.н., доц. 
Пічкуренко С.І. 

Академія управління 
МВС 

Тема потребує 
уточнення 
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1271 Організаційно-
тактичні засади 
протидії незаконному 
розповсюдженню 
наркотичних засобів, 
наркотичних речовин 
і прекурсорів  
у молодіжному 
середовищі 

Жильцов Д.М. к.ю.н., доц. 
Корчовий М.М. 

Академія управління 
МВС 

Дублювання  
з темою 
Михайлецько-
го О.О. 

1272 Доказування на 
досудовому 
провадженні  
у кримінальному 
процесі України 

Конюшенко Я.Ю. к.ю.н., доц. 
Підюков П.П. 

Академія управління 
МВС 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  
і конкретизації 

1273 Легалізація матеріалів 
оперативно-
розшукової діяльності 
на етапі досудового 
слідства 

Музика Н.В. к.ю.н., доц. 
Підюков П.П. 

Академія управління 
МВС 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1274 Криміналістичне 
дослідження 
документів при 
розслідуванні 
шахрайств у сфері 
нерухомості 

Бідняк Г.С. к.ю.н., доц. 
Пиріг І.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1275 Вирішення клопотань 
учасників досудового 
слідства 

Скиба Я.О. к.ю.н., доц. 
Гмирко В.П. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1276 Судовий контроль за 
застосуванням 
оперативними 
підрозділами органів 
внутрішніх справ 
оперативно-
розшукових заходів 

Віхров В.В. д.ю.н., проф. 
Негодченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1277 Розкриття злочинів як 
завдання органів 
внутрішніх справ  
у кримінальному 
судочинстві України 

Гій Т.О. к.ю.н., доц. 
Бараннік Р.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1278 Кримінальне 
переслідування, 
здійснюване слідчим 
органів внутрішніх 
справ 

Лоскутов Т.О. д.ю.н., доц. 
Лобойко Л.М. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно 

1279 Огляд і виїмка 
кореспонденції та 
дослідження 
інформації, знятої  
з каналів зв’язку (на 
матеріалах органів 
внутрішніх справ) 

Лучко О.А. к.ю.н., доц. 
Федченко В.М. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1280 Оперативно-
розшукове 
супроводження 
розслідування 
кримінальних справ 
про розбої 

Максимчук Р.В. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
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1281 Оперативно-
розшукове 
попередження 
підрозділами карного 
розшуку тяжких та 
особливо тяжких 
злочинів проти особи 

Марієнко А.О. к.ю.н. 
Журавльов В.Ю.

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1282 Попередження  
і розкриття злочинів  
у сфері інтелектуальної 
власності 

Нєдов Р.С. к.ю.н., доц. 
Кисельов О.О. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
конкретизації 

1283 Організація і тактика 
розкриття органами 
внутрішніх справ 
злочинів у сфері 
ігрового бізнесу 

Приходько Д.С. д.ю.н., доц. 
Антонов К.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1284 Змагальність в стадії 
досудового 
розслідування (на 
матеріалах діяльності 
слідчих підрозділів 
органів внутрішніх 
справ) 

Рогальська В.В. д.ю.н., доц. 
Лобойко Л.М. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1285 Організація і тактика 
розкриття розбійних 
нападів на банківські 
установи 

Сумарєв А.С. к.ю.н., доц. 
Мінка П.Я. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1286 Попередня перевірка 
оперативної 
інформації 
підрозділами карного 
розшуку 

Шапарь А.О. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
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1287 Розслідування 
незаконного 
перевезення 
наркотичних засобів 
залізничним 
транспортом 

Вовчанська О.А. к.ю.н. 
Пиріг І.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1288 Розкриття викрадань 
державних коштів при 
проведенні закупівель 
товарів та виконанні 
робіт (послуг) на 
підприємствах 
залізничного 
транспорту 

Дараган В.В. к.ю.н. 
Єфімов В.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1289 Правові, організаційні 
та тактичні засади 
негласного 
співробітництва 
оперативними 
підрозділами 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України та поліції 
Польщі  
у попередженні та 
розкритті злочинів 

Калюк С.М. д.ю.н., проф., 
ректор 
Негодченко 
О.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення та 
скорочення 

1290 Криміналістичне 
забезпечення дізнання 
у справах про 
контрабанду  
(за матеріалами ДМСУ) 

Карнаухов О.В. д.ю.н., проф. 
Антонов К.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1291 Правова 
регламентація 
фіксування 
кримінально-
процесуальних дій під 
час досудового 
провадження (на 
матеріалах діяльності 
ОВС України) 

Котенко В.О. д.ю.н., доц. 
Лобойко Л.М. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1292 Доказування  
у справах про вбивства 
під час досудового 
провадження 

Любчинський О.В. к.ю.н., доц. 
Гумін О.М. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1293 Попередження та 
розкриття розбоїв, 
вчиняємих 
злочинними групами, 
що створені на 
етнічній основі 

Науменко А.В. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1294 Розкриття майнових 
злочинів у сфері 
електропостачання із 
застосуванням 
спеціальних 
технічних засобів 

Сторожко С.В. д.т.н., проф. 
Вишня В.Б. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1295 Інформаційне 
забезпечення 
оперативно-
розшукової діяльності 
податкової міліції 

Хмеленко В.В. к.ю.н., доц. 
Галючек А.А. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1296 Залучення осіб до 
негласного 
співробітництва 
підрозділами ДСБЕЗ 

Кисельов А.О. к.ю.н., доц. 
Кисельов О.О. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1297 Попередження  
і розкриття злочинів  
у сфері інтелектуальної 
власності 

Нєдов Р.С. к.ю.н., доц. 
Кисельов О.О. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1298 Організація і тактика 
розкриття 
підрозділами ДСБЕЗ 
злочинів у сфері 
підприємництва 

Іванов Ю.В. к.ю.н., доц. 
Кисельов О.О. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1299 Правові, організаційні 
і тактичні засади 
формування  
й використання 
агентурного апарату 
спеціальних 
підрозділів ДСБЕЗ  
у сфері економіки 

Паутов В.О. д.ю.н., доц. 
Антонов К.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1300 Організація і тактика 
розкриття органами 
внутрішніх справ 
злочинів у сфері 
ігрового бізнесу 

Приходько Д.С. д.ю.н., доц. 
Антонов К.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1301 Організація і тактика 
оперативно-
розшукового 
забезпечення 
розслідування 
замовлених вбивств, 
пов’язаних  
з економічною 
діяльністю 
потерпілого 
(зміна теми) 

Доброродній О.А. д.ю.н., доц. 
Антонов К.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1302 Оперативно-
розшукове 
попередження 
підрозділами карного 
розшуку тяжких та 
особливо тяжких 
злочинів проти особи 

Марієнко А.О. к.ю.н. 
Журавльов В.Ю.

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1303 Правове регулювання 
документообігу 
матеріалів 
оперативно-
розшукової діяльності 
органів внутрішніх 
справ 

Паскар С.І. к.ю.н., доц. 
Черкасов Ю.Е. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1304 Розкриття 
підрозділами карного 
розшуку корисливо-
насильницьких 
злочинів минулих 
років 

Мельник Т.В. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
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1305 Оперативно-
розшукове 
супроводження 
розслідування 
кримінальних справ 
про розбої 

Максимчук Р.В. к.ю.н., доц. 
Обшалов С.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1306 Забезпечення 
реалізації права на 
клопотання 
учасниками 
кримінального 
судочинства 

Смагіна Д.В. к.ю.н., доц. 
Шаповалова Л.І. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема 
дослідження 
збігається  
з роботою 
Схиби Я.О. 
(2007) 

1307 Затримання особи за 
підозрюваного  
у вчиненні злочину  
в контексті 
Європейських 
стандартів 

Митринюк В.В. к.ю.н. 
Левендарен- 
ко О.О. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1308 Використання  
у кримінальному 
судочинстві 
результатів 
проведення 
оперативних 
комбінацій 
оперативними 
підрозділами ОВС 
України 

Меживой О.В. к.ю.н., доц. 
Хараберюш І.Ф. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 
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1309 Потерпілий як суб’єкт 
реалізації функцій 
обвинувачення  
у кримінальному 
процесі України 

Пилипенко Д.О. к.ю.н. 
Левендарен- 
ко О.О. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1310 Примус  
у розслідуванні 
злочинів 

Перепічка О.І. д.ю.н., проф. 
Кузьмічов В.С. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1311 Реалізація 
прокурором 
кримінально-
процесуальних 
функцій на етапі 
направлення 
кримінальної справи 
до суду 

Чеботарьов С.О. к.ю.н. 
Левендарен- 
ко О.О. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
уточнення 

1312 Розслідування 
злочинів щодо 
незаконного обігу 
наркотичних засобів, 
учинених за участю 
організованих 
злочинних етнічних 
груп 

Сидоренко Ю.О. к.ю.н., доц. 
Одерій О.В. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 
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1313 Тактика судового 
розгляду 
кримінальних справ 
про корисливо-
насильницькі злочини 

Герцик Р.В. к.ю.н., доц. 
Одерій О.В. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1314 Протидія судовому 
розгляду 
кримінальних справ  
і її подолання 

Мудрецький Р.В. к.ю.н., доц. 
Одерій О.В. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1315 Організація судового 
процесу: судові 
виклики  
і повідомлення як 
спеціальні 
процесуальні 
документи 

Косарева Т.В. к.ю.н., доц. 
Кузьменко С.Г. 

Донецький 
юридичний інститут 
Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
уточнення 

1316 Доказування  
у кримінальних 
справах про діяння 
неосудних осіб 

Артеменко О.С. к.ю.н., с.н.с. 
Галаган О.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1317 Гарантії достовірності 
показань 
підозрюваного та 
обвинуваченого 

Безносюк А.М. д.ю.н., проф. 
Стахівський С.М. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 
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1318 Застосування примусу 
під час провадження 
слідчих дій 

Благодир А.А. к.ю.н., доц. 
Ляш А.О. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1319 Розкриття 
підрозділами карного 
розшуку злочинів, 
пов’язаних  
з незаконним 
заволодінням 
автотранспортних 
засобів 

Брисковська О.М. к.ю.н., доц. 
Василинчук В.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Дублюється  
з темою 
Микитенко Т.А. 

1320 Криміналістична 
характеристика та 
початковий етап 
розслідування 
незаконного 
позбавлення волі або 
викрадення людини 

Бурлака В.В. к.ю.н., доц. 
Ієрусалімов І.О. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1321 Принципи слідчої 
тактики 

Гаршина О.Є. д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
Н.М. Ахтирсь-
кою 

1322 Учасники оперативно-
розшукової діяльності 
міліції України 

Граділь О.І. д.ю.н., с.н.с. 
Орлов Ю.Ю. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тему 
сформульовано 
некоректно, 
предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1323 Розслідування 
катування, вчиненого 
працівниками 
правоохоронних 
органів 

Дембіцький П.Д. к.ю.н., доц. 
Баулін О.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1324 Методика 
розслідування 
сутенерства або 
втягнення особи  
в зайняття 
проституцією 

Єрмаков Ю.О. к.ю.н., доц. 
Ієрусалімов І.О. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1325 Оперативна закупівля 
наркотичних засобів 

Ковалишин О.В. к.ю.н., доц. 
Никифор- 
чук Д.Й. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження  
потребує 
уточнення 

1326 Особливості 
розслідування 
злочинів у справах, 
пов’язаних  
з незаконним 
заволодінням 
мобільними 
телефонами 

Козицька О.Г. к.ю.н. 
Пясковсь- 
кий В.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1327 Основи методики 
розслідування 
злочинів, пов’язаних  
з незаконною 
трансплантацією 
органів та тканин 
людини 

Крижевський А.В. д.ю.н., проф. 
Бахін В.П. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  
у відповідності 
до ст. 143 КК 
України 



200 

1328 Охорона лікарської 
таємниці  
в кримінальному 
процесі України 

Кузьмічова Є.В. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1329 Ексгумація трупа  
в кримінальному 
судочинстві 

Кулик М.Й. д.ю.н., проф. 
Галаган В.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1330 Судове слідство в суді 
першої інстанції 

Кускова Т.В. к.ю.н., доц. 
Савицький Д.О. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1331 Діяльність адвоката  
у кримінальному 
процесі 

Кучевський П.В. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження  
потребує 
уточнення 

1332 Розслідування 
неправдивих 
повідомлень про 
загрозу безпеці 
громадян, знищення 
чи пошкодження 
об’єктів власності 

Лога В.М. к.ю.н., доц. 
Удовенко Ж.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення  
у відповідності 
до ст. 259 КК 
України 

1333 Приватне 
обвинувачення як 
диференціація 
кримінально-
процесуальної форми 

Малярчук Н.В. д.ю.н., проф. 
Стахівський С.М. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 
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1334 Понятійний апарат 
кримінально-
процесуального права 
України 

Малярчук Т.В. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тему 
сформульовано 
некоректно та 
широко 

1335 Розслідування 
крадіжок 
індивідуального 
майна, вчинених  
у сільській місцевості 

Місюра Н.М. к.ю.н., проф. 
Весельський В.К.

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1336 Розкриття 
незаконного 
заволодіння 
транспортними 
засобами за 
«гарячими слідами» 

Микитенко Т.А. к.ю.н., проф. 
Весельський В.К.

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  
і дублюється  
з темою 
Брисковсь- 
кої О.М. 

1337 Ознайомлення 
учасників процесу  
з матеріалами 
кримінальної справи 

Осмолян В.А. к.ю.н., доц. 
Омельченко О.Є. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
рівню 
кандидатської 
дисертації 

1338 Початковий етап 
розслідування 
легалізації 
(відмивання) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом 

Пелікан І.М. к.ю.н., с.н.с. 
Чернявський С.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 
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1339 Початковий етап 
розслідування 
злочинів, пов’язаних  
з залученням коштів 
громадян на 
будівництво житла 

Попова І.М. к.ю.н., с.н.с. 
Чернявський С.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  
у відповідності 
до чинного КК 
України 

1340 Охорона таємниці 
сповіді  
у кримінальному 
процесі 

Приходько В.Ю. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1341 Початковий етап 
розслідування 
службових 
зловживань в закладах 
охорони здоров’я 

Равлюк І.І. к.ю.н., с.н.с. 
Мацишин В.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  
у відповідності 
до ст. 364 КК 
України 

1342 Участь захисника при 
проведенні слідчих 
дій 

Ридчик В.В. к.ю.н., доц. 
Шарай Л.Г. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1343 Правові та 
організаційно-
тактичні основи 
протидії злочинам  
у сфері бюджетних 
відносин 

Риков М.Г. к.ю.н., доц. 
Василинчук В.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1344 Органи дізнання як 
суб’єкт доказування  
у кримінальному 
процесі 

Римарчук О.В. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 
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1345 Прокурорський 
нагляд, судовий та 
відомчий контроль за 
провадженням 
дізнання 

Ринда В.В. к.ю.н., доц. 
Омельченко О.Є. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Не відповідає 
паспорту 
спеціальності 
12.00.09 

1346 Початковий етап 
розслідування 
хуліганства 

Рябикін В.М. д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
розширення 

1347 Процесуальні та 
криміналістичні 
засади затримання 
підозрюваного при 
розслідуванні 
незаконного обігу 
наркотиків 

Сененький В.М. д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Досліджена 
попередниками 

1348 Інші процесуальні дії 
як способи збирання 
доказів у досудовому 
провадженні 

Терещенко Ю.В. д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1349 Протидія в сфері 
легального обігу 
наркотичних засобів 

Чернишов В.Л. к.ю.н., доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1350 Організація і тактика 
викриття 
приховування 
злочинів у сфері 
службової діяльності 

Чичиркіна С.П. к.ю.н., с.н.с. 
Юсупов В.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 
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1351 Процесуальні та 
організаційні засади 
діяльності слідчого  
з розкриття 
податкових злочинів 

Шершньова В.О. д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Досліджено 
попередниками 

1352 Накладення арешту на 
кореспонденцію  
у кримінальному 
судочинстві України 

Шум В.В. д.ю.н., проф. 
Галаган В.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
згідно з 
кримінально-
процесуальною 
доктриною 

1353 Міліція як суб’єкт 
кримінально-
процесуальної 
діяльності 

Яковенко М.М. к.ю.н., доц. 
Підюков П.П. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1354 Організаційно-правові 
основи досудового 
слідства 

Якубова А.З. к.ю.н., доц. 
Омельченко О.Є. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1355 Загальні засади 
формування та 
використання доказів 
у сфері судочинства 

Середа Ю.М. доц. Котюк І.І. Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1356 Процесуальні та 
криміналістичні 
способи подолання 
протидії 
розслідуванню 
посадових злочинів 

Мороз Т.П. доц. 
Паламарчук Л.П. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

205 

1357 Правомірність 
слідчих дій: умови 
визначення та засоби 
забезпечення 

Котюк О.І. проф. 
Шибіко В.П. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1358 Подання доказів 
особами, які 
залучаються до 
кримінального 
процесу 

Карлаш І.А. к.ю.н. 
Литвинчук О.І. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1359 Захист прав 
особистості в процесі 
доказової діяльності 
слідчого  
в кримінальному 
судочинстві 

Корнєєва О.С. к.ю.н. 
Бернарська В.М. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
уточнення 
згідно з 
кримінально-
процесуальною 
доктриною 

1360 Прокурорський 
нагляд за закінченням 
досудового слідства  
зі складанням 
обвинувального 
висновку 

Калижка С.С. к.ю.н., доц. 
Гришин Ю.О. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 
12.00.09 

1361 Судовий контроль за 
законністю 
порушення та відмови 
в порушенні 
кримінальної справи 

Форощук О.В. к.ю.н., доц. 
Курочка М.Й. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Дублювання 



206 

1362 Взаємодія слідчого  
з підрозділами 
карного розшуку при 
реалізації оперативно-
розшукових даних на 
досудових стадіях 
кримінального 
процесу 

Шадлер А.В. к.ю.н., доц. 
Гришин Ю.О. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1363 Протидія нелегальній 
міграції засобами 
оперативно-
розшукової діяльності 
на каналі 
міжнародного 
студентського обміну 

Черняк А.М. д.ю.н., проф. 
Погорець- 
кий М.А. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1364 Протидія тероризму 
засобами оперативно-
розшукової діяльності 
на каналі 
міжнародного 
студентського обміну 

Бердюк В.І. д.ю.н., проф. 
Погорець- 
кий М.А. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1365 Забезпечення 
законності  
в діяльності міліції  
як органу дізнання 

Русанова О.Г. к.ю.н., доц. 
Баулін О.В. 

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1366 Виявлення та 
розкриття 
контрабанди 
продуктів харчування 
(за матеріалами 
ДСБЕЗ західного 
регіону України) 

Богданов М.М. к.ю.н. 
Дмитрик Ю.І. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1367 Оперативно-
розшукова діяльність 
у сфері протидії 
наркотизму серед 
неповнолітніх 

Мельник О.М. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1368 Оперативно-
розшукові аспекти 
протидії контрабанді  
в Україні 

Максимов О.В. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1369 Особливості протидії 
дізнанню та 
досудовому слідству  
в місцях позбавлення 
волі 

Римарчук Р.М. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1370 Організація і тактика 
протидії злочинам, 
пов’язаним  
з втягуванням 
неповнолітніх  
у злочинну діяльність 
(за матеріалами 
Департаменту 
кримінальної міліції  
у справах дітей МВС 
України) 

Пекарський С.П. к.ю.н. 
Меживой В.Т. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 
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1371 Використання 
негласних 
співробітників органів 
внутрішніх справ  
і державного 
департаменту України 
з питань виконання 
покарань у боротьбі із 
наркоторгівлею  
у кримінально-
виконавчих установах 

Капітанчук С.А. к.ю.н., доц. 
Гула Л.Ф. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1372 Особливості охорони 
та захисту прав 
людини при 
підготовці та 
проведенні 
оперативно-
розшукових заходів 
ОВС України на 
досудових стадіях 
кримінального 
процесу 

Рибак О.Г. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

 

1373 Правові засади та 
актуальні аспекти 
оперативно-
розшукової діяльності 
ОВС щодо протидії 
злочинам  
у незаконному обігу 
наркотичних засобів, 
вчинюваних  
із залученням 
неповнолітніх 

Хитра О.Л. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 
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1374 Організаційно-правові 
аспекти оперативно-
розшукової діяльності 
підрозділів МВС 
України у боротьбі  
з незаконним обігом 
наркотичних засобів  
і психотропних 
речовин 

Михайлецький О.О. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Дублювання  
з темою 
Жильцова Д.М. 

1375 Попередження та 
розкриття вуличних 
грабежів підрозділами 
карного розшуку 
органів внутрішніх 
справ 

Загірний Т.Г. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1376 Правові та 
організаційно-
тактичні основи 
боротьби оперативних 
підрозділів СБУ  
з контрабандою 
історичних та 
культурних цінностей 

Марко В.І. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1377 Особливості 
розкриття та 
розслідування 
корупційних злочинів 
серед працівників 
ОВС України 

Калитич Є.М. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

1378 Розслідування 
злочинів, об’єктом 
яких є право власності 
на жиле приміщення 

Андріїв Д.М. доц. Когутич І.І. Львівський 
національний 
університет  
ім. Івана Франка 

Тема потребує 
уточнення 
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1379 Кримінальна 
відповідальність за 
незаконну 
приватизацію 
державного 
комунального права 
(ст. 233 КК України) 

Мамедов Х.Ш. к.ю.н., доц. 
Дорош Л.В. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
належить до 
спеціальності 
12.00.08 

1380 Спеціальні питання 
відповідальності за 
співучасть 

Гуменний П.П. к.ю.н., проф. 
Кривоченко Л.М. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
належить до 
спеціальності 
12.00.08 

1381 Кримінологічна 
характеристика, 
детермінація та 
запобігання злочинам 
у сфері валютно-
фінансових відносин 

Іванов А.В. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
належить до 
спеціальності 
12.00.08 

1382 Основні напрямки 
запобігання та 
протидії корисливо-
насильницькій 
злочинності на 
залізничному 
транспорті 

Бугаєць А.В. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
належить до 
спеціальності 
12.00.08 

1383 Реалізація 
засудженими права на 
правову допомогу  
в процесі відбування 
покарання в установах 
виконання покарань 

Кузнєцов Р.В. д.ю.н., проф. 
Степанюк А.Х. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
належить до 
спеціальності 
12.00.08 
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1384 Соціально-виховна 
робота із 
засудженими до 
позбавлення волі 

Таволжанський О.В. к.ю.н., доц. 
Оніка Л.П. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
належить до 
спеціальності 
12.00.08 

1385 Мета і завдання 
кримінально-
виконавчого 
законодавства, їх 
співвідношення 

Мотузова С.О. д.ю.н., проф. 
Степанюк А.Х 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
належить до 
спеціальності 
12.00.08 

1386 Особливості 
розслідування 
злочинів, пов’язаних  
з фіктивним 
підприємництвом 

Пархоменко Н.В. к.ю.н., проф. 
Цимбал П.В. 

Національний 
університет 
державної 
податкової служби 
України 

Досліджена 
попередниками 
(Білоус В.В.) 

1387 Особливості 
доказування злочинів, 
вчинених 
організованою групою 
та злочинною 
організацією на стадії 
досудового 
розслідування 

Мудрак С.І. к.ю.н. 
Калганова О.А. 

Національний 
університет 
державної 
податкової служби 
України 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1388 Протидія 
розслідуванню 
злочинів у сфері 
оподаткування 

Грицюк І.В. к.ю.н., доц. 
Власов Г.П. 

Національний 
університет 
державної 
податкової служби 
України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1389 Особливості 
розслідування 
легалізації 
(відмивання) 
грошових коштів та 
іншого майна, 
здобутих приватними 
підприємствами 
України, при 
здійсненні фіктивних 
експортних операцій  
в Україні 

Клинчук І.В. к.ю.н., проф. 
Лисенко В.В. 

Національний 
університет 
державної 
податкової служби 
України 

Тема 
дослідження 
потребує 
редакційного 
уточнення  
у відповідності 
до ст. 209 КК 
України 

1390 Прокурор на 
досудових стадіях 
кримінального 
процесу: порiвняльно-
правовi дослідження 
законодавства 
України, Російської 
Федерації та 
Республіки Білорусь 

Тiткова К.С. д.ю.н., проф. 
Аленін Ю.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1391 Накладення штрафу 
на кореспонденцію: 
зняття інформації  
з каналів зв’язку 
(процесуальні та 
криміналістичні 
аспекти) 

Косов В.В. д.ю.н., проф. 
Аленін Ю.П. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 
згідно з чинним 
законодавством

1392 Правове регулювання 
процесу доказування: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку 

Смуригiн О.О. д.ю.н., доц. 
Гурджі Ю.О. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема потребує 
уточнення 
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1393 Методика 
розслідування 
шахрайств у сфері 
побутових відносин 

Кириленко Н.Ю. д.ю.н., проф. 
Тіщенко В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

Тема потребує 
редакційного 
корегування 

1394 Основи виявлення та 
розслідування злочинів, 
пов’язаних  
з переміщенням товарів 
через державний 
кордон України 

Антоненко О.А. к.ю.н., доц. 
Калугін В.Ю. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1395 Організація і тактика 
боротьби  
з крадіжками вантажів 
на залізничному 
транспорті 

Бутенко В.С. к.ю.н. 
Поляков Є.В. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Досліджена 
попередниками 

1396 Агентурна робота 
оперативних 
підрозділів податкової 
міліції 

Дмитрієв І.В. к.ю.н., доц. 
Некрасов В.А. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1397 Правові та 
організаційно-
тактичні засади 
використання високих 
інформаційних 
технологій  
в оперативно-
розшуковій діяльності 

Цехан Д.М. к.ю.н. 
Подобний О.О. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1398 Провадження щодо 
неосудних та 
обмежено осудних 
осіб в судах першої 
інстанції 

Дердюк Б.М. д.ю.н., проф. 
Басай В.Д. 

Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя 
Стефаника 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1399 Особливості 
криміналістичної 
характеристики 
нерозкритих вбивств 
та їх розслідування 

Польщиков В.В. д.ю.н., проф. 
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
корегування 

1400 Моніторинг 
оперативної 
обстановки у сфері 
боротьби з 
економічною 
злочинністю 

Лебедченко А.В. к.ю.н., проф. 
Шинкаренко І.Р. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
конкретизації 

1401 Процесуальні 
помилки при 
провадженні 
кримінальних справ 
про злочини 
неповнолітніх 

Христенко Т.Г. 
(перезатвердження) 

к.ю.н., доц. 
Кожевніков Г.К. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

 
 
 

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА Й АДВОКАТУРА (12.00.10) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

1402 Організаційно-правові проблеми 
забезпечення судової влади 

Бринцев В.Д. д.ю.н., проф. 
Грошевий Ю.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1403 Адміністративний суд першої 
інстанції в системі 
адміністративних судів 

Василик В.В. к.ю.н., доц. 
Захарова О.С. 

Академія адвокатури 
України 

1404 Особливості підтримання 
державного обвинувачення  
у справах про ухилення від 
сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів 

Сукач В.І. к.ю.н. 
Копетюк М.І. 

Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки 

1405 Прокуратура в системі 
кримінального переслідування 
в умовах реформування 
кримінальної юстиції 

Хім’як С.В. к.ю.н. 
Прилуцький С.В. 

Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

1406 Організаційно-правові засоби 
забезпечення незалежності 
прокурорів 

Бондар Є.В. к.ю.н., доц. 
Подкопаєв С.В. 

Національна академія 
прокуратури України 

1407 Підтримання державного 
обвинувачення у справах про 
злочини проти довкілля 

Зарубенко І.В. к.ю.н., доц. 
Козьяков І.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1408 Самостійність судової влади Потапенко В.І. к.ю.н., проф. 
Комаров В.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1409 Представництво інтересів 
держави в суді першої інстанції 
у справах про відшкодування 
шкоди за рахунок державного 
бюджету 

Лелиця В.В. к.ю.н., доц. 
Вільчик Т.Б. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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1410 Принцип єдності судової влади Юревич І.В. к.ю.н., проф. 
Марочкін І.Є. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1411 Правове забезпечення 
здійснення судової влади 
України 

Добровольська Н.В. д.ю.н., проф. 
Долежан В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

1412 Гарантії незалежності суддів та 
їх реалізація у сучасній Україні 

Галайденко Т.В. д.ю.н., проф. 
Долежан В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

1413 Сучасні системи органів 
прокуратури 

Заворотний Я.С. к.ю.н., проф. 
Полянський Ю.Є. 

Одеська національна 
юридична академія 

1414 Посадові права суддів та 
гарантії їх реалізації у сучасній 
Україні 

Калашник В.П. к.ю.н., проф. 
Полянський Ю.Є. 

Одеська національна 
юридична академія 

1415 Третейські суди в Україні Рекун В.А. д.ю.н., проф. 
Долежан В.В. 

Одеська національна 
юридична академія 

1416 Розвиток прокуратури  
у сучасній Україні та досвід 
проведення судової реформи 
1864 р. 

Храпенко О.О. к.ю.н., проф. 
Полянський Ю.Є. 

Одеська національна 
юридична академія 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1417 Правові та 

організаційні аспекти 
підготовки суддівських 
кадрів 

Краснухіна І.С. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія адвокатури 
України 

Тема 
досліджена 
попередниками
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1418 Прокурорський нагляд 
за дотриманням вимог 
нормативно-правових 
актів органів місцевого 
самоврядування 

Герасимчук Я.М. к.ю.н., доц. 
Якушев І.М. 

Волинський 
національний 
університет  
ім. Лесі Українки 

Тема потребує 
уточнення, не є 
актуальною  
в контексті 
перспектив 
реформування 
прокуратури 

1419 Дисциплінарна 
відповідальність суддів 

Музиченко А.В. доц. 
Кіреєва Н.О. 

Київський 
національний 
університет  
ім. Тараса Шевченка 

Тема потребує 
уточнення  

1420 Право прокурора на 
позов  
в адміністративному 
суді 

Гамова В.М.  д.ю.н., проф. 
Руденко М.В. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема потребує 
уточнення, не є 
актуальною  
в контексті 
перспектив 
реформування 
прокуратури 

1421 Прокурорський нагляд 
за додержанням законів 
про охорону здоров’я 

Василова-
Карвацька О.В. 

д.ю.н., проф. 
Якимчук М.К. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема потребує 
уточнення, не є 
актуальною  
в контексті 
перспектив 
реформування 
прокуратури 

1422 Організація та 
діяльність 
адміністративних судів 
України 

Винокурова І.М. к.ю.н., доц. 
Середа Г.П. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема 
сформульована 
некоректно 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (12.00.11) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1423 Правові засади заснування 
простору свободи, безпеки та 
юстиції в рамках Європейського 
Союзу 

Макаруха З.М. д.ю.н., проф. 
Муравйов В.І. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

1424 Вплив актів міжнародних 
організацій на внутрішній 
правопорядок держав-членів. 
Теорія та практика 

Шпакович О.М. д.ю.н., проф. 
Муравйов В.І. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

1425 Правовий статус учасників 
кримінально-процесуальних 
відносин у міжнародному 
кримінальному судочинстві 
(уточнення теми) 

Сироїд Т.Л. д.ю.н., проф. 
Ярмиш О.Н. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1426 Міжнародно-правовий режим 
безпеки дослідження та 
використання космічного 
простору в мирних цілях 

Стельмах О.С. д.ю.н., проф. 
Малишева Н.Р. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

1427 Еволюція польської науки 
міжнародного права в період ІІ 
половини ХХ ст. – початок ХХІ 
століття 

Куртинець М.І. к.ю.н. 
Товт М.М. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

1428 Условия адаптации 
национального права к нормам 
и стандартам Всемирной 
Торговой Организации  
(на примере Азербайджана  
и Украины) 

Махмудова А.С. д.ю.н., проф. 
Мережко О.О. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

1429 Міжнародно-правова охорона 
біосферних заповідників 

Лошак В.В. к.ю.н. 
Мельничук О.І. 

Інститут держави  
і права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

1430 Міжнародне співробітництво  
в боротьбі з морським 
піратством 

Середа Г.Г. чл.-кор. 
НАН України 
Копиленко О.Л. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

1431 Зростання ролі та значення 
рішень Європейського Суду з 
прав людини в правовій системі 
України 

Дика Д.О. д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 
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1432 Міжнародно-правові аспекти 
регулювання відносин у сфері 
альтернативних джерел енергії 

Башун А.В. д.ю.н., доц. 
Буткевич О.В. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

1433 Норми міжнародного права  
в рішеннях національних судів 
на прикладі України 

Іваненко О.Р. д.ю.н., проф. 
Мицик В.В. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

1434 Правовий режим 
Чорноморських проток. 
Проблеми судноплавства 

Папян Т.М. к.ю.н., доц. 
Григоров О.М. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

1435 Категорія прав людини – основа 
міжнародного гуманітарного 
права і міжнародного права 
захисту прав людини 

Тітко Е.В. д.ю.н., доц. 
Буткевич О.В. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

1436 Правове регулювання 
концентрації в ЄС 

Стахєєва Г.О. д.ю.н., проф. 
Муравйов В.І. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

1437 Правові аспекти 
співробітництва держав – 
членів Європейського Союзу  
в космічній сфері 

Утко Ю.М. проф. 
Микієвич М.М. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. Івана Франка 

1438 Правове регулювання торгівлі 
фінансовими послугами  
в системі СОТ 

Миргородська О.Ю. доц. 
Головко- 
Гавришева О.І. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. Івана Франка 
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1439 Міжнародно-правова охорона 
та регулювання сталого 
розвитку гірських регіонів 
(Альпійська і Карпатська 
конвенції) 

Сухорольський П.М. проф. 
Репецький В.М. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. Івана Франка 

1440 Міжнародно-правове 
регулювання зовнішніх 
державних боргових 
зобов’язань 

Шперун Х.В. доц. 
Столярський О.В. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. Івана Франка 

1441 Піратство як злочин 
міжнародного характеру 

Бойко У.М. доц. 
Столярський О.В. 

Львівський 
національний 
університет  
ім. Івана Франка 

1442 Міжнародно-правові 
зобов’язання держав  
з Конвенції ООН проти корупції 

Візир А.М. д.ю.н., проф. 
Буроменський М.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1443 Міжнародно-правові засади 
військового співробітництва 
України 

Зіняк Л.В. к.ю.н., доц. 
Тарасов О.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1444 Правовий режим 
військовополонених 

Грушко М.В. к.ю.н., проф. 
Черкес М.Ю. 

Одеська національна 
юридична академія 

1445 Інститут відповідальності 
судновласника у міжнародному 
морському праві 

Ладиненко А.П. к.ю.н., проф. 
Черкес М.Ю. 

Одеська національна 
юридична академія 

1446 Європейський суд з прав 
людини: юрисдикція та умови 
прийнятності індивідуальних 
заяв 

Севостьянова Н.І. д.ю.н., проф. 
Зелінська Н.А. 

Одеська національна 
юридична академія 

1447 Суб’єкт злочину  
в міжнародному кримінальному 
праві 

Попов М.М. д.ю.н., проф. 
Зелінська Н.А. 

Одеська національна 
юридична академія 
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1448 Міжнародний договір у системі 
права Європейського Союзу 
(теоретичні аспекти) 

Булгакова Д.О. д.ю.н., проф. 
Тимченко Л.Д. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1449 Міжнародне співробітництво  
у боротьбі з експлуатацією 
дітей та дитячою порнографією 

Подойнік О.С. д.ю.н., проф. 
Тимченко Л.Д. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1450 Організаційно-правові форми 
співпраці України  
з міжнародними регіональними 
організаціями у розвитку 
європейської колективної 
безпеки 

Велівченко В.О. доц. 
Артимишин М.Б. 

Черкаський 
національний 
університет ім. Богдана 
Хмельницького 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук і міжнародного права 

АПрН України: 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1451 Екстратериторіальне 

застосування 
конкурентного права 

Перемот С.В. д.ю.н., проф. 
Денисов В.Н. 

Інститут держави і 
права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 

Тема потребує 
уточнення  
з огляду на 
спеціальність 
дослідження 
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1452 Український досвід 
вироблення правових 
та інституційних 
механізмів адаптації 
національного 
законодавства до права 
ЄС з огляду на 
практику країн 
центральної і східної 
Європи 

Крулько І.І. д.ю.н., проф. 
Мицик В.В. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Тема не 
конкретизована, 
потребує 
уточнення 
предмет 
дослідження 

1453 Рівні можливості для 
жінок. Гендерний 
аналіз міжнародного 
суспільства 

Скупар І.А. чл.-кор. 
НАН України 
Копиленко О.Л. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
спеціальності 
12.00.11 

1454 Правові підстави 
діяльності країн 
співдружності 
незалежних держав 
(СНД) 

Дідковський В.Й. д.ю.н., проф. 
Зайчук О.В. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
спеціальності 
12.00.11 

1455 Процес діяльності 
консула при вчиненні 
правочинів, пов’язаних 
із сімейними 
відносинами 

Волкова О.О. д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Інститут 
міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 

Тема  
не відповідає 
заявленій 
спеціальності 
12.00.11 
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1456 Міжнародно-правове 
регулювання нотаріату 
Іспанії та України 
(порівняльний аспект) 

Криштопа О.М. д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Інститут 
міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету  
ім. Тараса Шевченка 

Тема  
не відповідає 
заявленій 
спеціальності 
12.00.11 

1457 Міжнародно-правове 
регулювання безпеки 
судноплавства 

Гриценко В.В. проф. 
Микієвич М.М. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

Тема не 
конкретизована, 
потребує 
уточнення 
предмет 
дослідження 

1458 Імплементація права 
Європейського Союзу  
в національних 
правопорядках його 
держав-членів 

Брацук І.З. проф. 
Микієвич М.М. 

Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка 

Тема не 
конкретизована, 
потребує 
уточнення 
предмета 
дослідження 

1459 Конституційний 
контроль у Республіці 
Польща 

Маринів І.І. д.ю.н., проф. 
Буроменсь- 
кий М.В. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема  
не відповідає 
заявленій 
спеціальності 
12.00.11 
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВА (12.00.12) 
 

Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1460 Самоорганізація 

правової реальності як 
основа легітимності 
конституційного 
законодавства 

Невідомий В.І. д.ю.н., проф. 
Колодій А.М. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1461 Експлікація ціннісно-
гуманістичних смислів  
у сучасній українській правовій 
політиці 

Береза Н.В. д.філос.н., проф. 
Братасюк М.Г. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1462 Європейські стандарти прав 
людини в контексті 
правозастосування у сучасній 
українській правовій політиці 

Момот М.О. д.філос.н., доц. 
Бандура О.О. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1463 Реалізація принципу 
справедливості в правотворчій 
діяльності 

Овчаренко Д.А. к.філос.н., проф. 
Чміль Б.Ф. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1464 Філософсько-правові погляди  
у творах західноукраїнських 
письменників кінця ХІХ – поч. 
ХХ ст. 

Павлусів Н.М. д.філос.н., доц. 
Вовк В.М. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1465 Принцип верховенства права як 
концептуальна засада розвитку 
цивільного законодавства 
України 

Паращук Л.Г. д.філос.н., проф. 
Братасюк М.Г. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1466 Праворозуміння в українській 
звичаєво-правовій культурі: 
філософсько-правовий аспект 

Зуєва А.М. к.ю.н., доц. 
Кельман М.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1467 Філософська антропологія як 
теоретико-методологічна основа 
професійної підготовки юриста 

Іленьків М.Г. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1468 Екологічна політика держави: 
філософсько-правовий вимір 

Кошман Л.А. к.ю.н. Ситар І.М. Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1469 Філософсько-правове 
дослідження феномену 
міжнародної міграції 

Кошман Н.А. к.ю.н. Ситар І.М. Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1470 Фактор духовності  
у професійному становленні 
правоохоронця: філософсько-
правовий вимір 

Лозинська С.І. к.ю.н. Ситар І.М. Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1471 Філософсько-правові погляди 
Дмитра Чижевського 

Бойко І.Н. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1472 Антропологічна парадигма 
права: ретроспектива та 
перспектива генезису 

Стасів О.М. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1473 Корелятивність права та 
менталітету 

Савчин Г.Я. к.ю.н. 
Балинська О.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1474 Антропологічна парадигма 
права: ретроспектива та 
перспектива генезису 

Стасів О.М. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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1475 Філософсько-правове 
дослідження явища корупції 

Чубата Л.В. к.ю.н. Ситар І.М. Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1476 Філософія комунітарного права Пастушок Г.І. к.ю.н. 
Балинська О.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1477 Релігійні погляди аль-Газалі як 
об’єкт філософсько-правового 
дослідження 

Войтович Х.М. к.філос.н. 
Бліхар В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1478 Філософсько-правові проблеми 
взаємозв’язку соціуму і права 

Петрович З.З. к.ю.н. 
Романова А.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1479 Панування права: 
синергетичний вимір 

Галайко О.Р. к.ю.н., доц. 
Гарасимів Т.З. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1480 Правовий ідеалізм як категорія 
філософії права 

Яговка М.І. к.ю.н. 
Романова А.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1481 Філософсько-правові детер-
мінанти сучасного розуміння 
справедливості в діяльності 
органів внутрішніх справ 

Стойка М.С. к.ю.н. Ситар І.М. Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1482 Тероризм: антропологічно-
правовий аспект 

Саміло А.В. к.ю.н., доц. 
Шишко В.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1483 Формування професійної 
культури майбутніх юристів: 
філософсько-правове 
дослідження 

Чупринський Б.О. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1484 Концептуальні основи 
екоправового виховання 

Захарова В.О. д.ю.н., проф. 
Шефель С.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

1485 Забезпечення прав людини: 
філософсько-правові основи 

Авдюгін Р.Б. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х.Н. 

Одеська національна 
юридична академія 

1486 Домінантне праворозуміння як 
детермінанта правової системи 

Шелестов К.О. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х.Н. 

Одеська національна 
юридична академія 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1487 Людиномірність 

банківського права 
України 

Кибал В.В. д.філос.н., проф. 
Братасюк М.Г. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.12 

1488 Філософія правової 
держави 

Каменська М.Є. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
дуже широко  
і потребує 
уточнення 

1489 Трудова міграція 
населення: 
філософсько-правовий 
аспект 

Павлів- 
Самоїл Н.П. 

к.ю.н., доц. 
Гарасимів Т.З. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.12 

1490 Філософська 
антропологія як 
теоретико-
методологічна основа 
професійної підготовки 
юриста 

Вишенський П.М. к.філос.н. 
Бліхар В.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

1491 Математична культура 
юриста: філософсько-
правовий аспект 

Блажевська М.І. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 
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ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (19.00.06) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

1492 Психолого-акмеологічна теорія 
професійної діяльності 
прокурора-криміналіста 

Синєокий О.В. д.психол.н., проф. 
Самойлов О.Є. 

Запорізький 
національний 
університет 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1493 Психологічні засади 

довірчих відносин  
в діяльності органів 
внутрішніх справ 
України 

Ірхін Ю.Б. д.психол.н., 
проф. 
Медведєв В.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

1494 Психологічне забезпечення 
службової діяльності слідчих 
прокуратури 

Бриков М.В. к.психол.н. 
Ірхін Ю.Б. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1495 Застосування копінг-стратегій  
у діяльності працівників органів 
внутрішніх справ 

Василенко М.М. к.психол.н., доц. 
Карпілянський Д.А. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1496 Психологічні особливості само- 
ідентифікації підлітків-
делінквентів 

Гребенюк М.О. к.психол.н. 
Кудерміна О.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1497 Психологічні засади 
формування лідерських якостей 
керівників внутрішніх військ 
для діяльності в екстремальних 
умовах 

Досяк М.І. к.психол.н. 
Ірхін Ю.Б. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1498 Психологічні особливості 
прояву делінквентної поведінки 
у дітей з психосоматичними 
захворюваннями 

Кононюк М.О. к.психол.н. 
Ірхін Ю.Б. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1499 Психологічна сумісність 
працівників ОВС в складі малих 
груп 

Козюк М.С. к.психол.н., доц. 
Мороз Л.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1500 Формування резенстентності до 
страху і фобій у професійній 
діяльності військовослужбовців 
внутрішніх військ 

Кузьмін Є.Л. к.психол.н. 
Ірхін Ю.Б. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1501 Юридико-психологічна 
характеристика каяття 

Кулиба В.М. к.психол.н., доц. 
Александров Д.О. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1502 Кримінально-психологічні 
детермінанти невиконання 
обов’язків по догляду за дітьми 

Фесенко А.М. к.психол.н. 
Сидоренко О.Ю. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1503 Психологічне насильство  
в середовищі неповнолітніх 

Худоба І.Я. к.психол.н., проф. 
Медведєв В.С. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 

1504 Динаміка змін особистості 
курсантів вищих навчальних 
закладів МВС України 
впродовж навчання 

Ятчук М.С. д.психол.н., проф. 
Яковенко С.І. 

Київський національний 
університет внутрішніх 
справ 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1505 Вплив гендерних 

відносин на професійну 
взаємодію працівників 

Кудря В.В. к.психол.н., 
проф. 
Казміренко Л.І. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1506 Психологічне 
забезпечення 
громадської безпеки 
масових спортивних 
заходів 

Лапчук В.С. к.психол.н. 
Ірхін Ю.Б. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1507 Принцип верховенства 
права як концептуальна 
засада розвитку 
цивільного 
законодавства України 

Федоренко Л.М. к.психол.н., 
проф. 
Медведєв В.С. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 

1508 Правові та морально-
психологічні засади 
діяльності працівників 
прокуратури 

Шуляр В.О. к.ю.н., доц. 
Кощинець В.В. 

Київський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  
у відповідності 
до паспорта 
спеціальності 

1509 Психолого-правові 
особливості розвитку 
юридичного мислення 
в оперативно-
розшуковій діяльності 

Луньов В.Є. д.психол.н., проф. 
Вісковатова Т.П. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
сформульовано 
некоректно  
і потребує 
уточнення 
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1510 Психологічні 
особливості 
дослідження доказів на 
стадії досудового 
слідства 

Нізовцев М.В. д.психол.н., 
проф. 
Вісковатова Т.П. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1511 Психолого-правові 
умови стажування 
курсантів ОВС на 
посадах, пов’язаних з 
оперативно-
розшуковою діяльністю 

Поліщук О.Г. к.психол.н., доц. 
Цільмак О.М. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1512 Особливості 
переживання провини 
неповнолітніми, 
схильними до 
правопорушень 

Ростомова Л.М. д.психол.н., доц. 
Мороз Л.І. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ (21.07.05) 
 

Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1513 Процесуальне та 

організаційне 
забезпечення розкриття 
та розслідування 
злочинів в умовах 
надзвичайних правових 
режимів 

Омельченко Т.В. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський 
юридичний інститут 
Одеського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

1514 Фінансове та ресурсне 
забезпечення службово-бойової 
діяльності міліції України 

Балімов М.В. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

1515 Юридичний ризик при 
застосуванні примусу  
в службово-бойовій діяльності 
органів внутрішніх справ 
України 

Беззубов Д.О. к.ю.н., доц. 
Братков І.С. 

Академія управління 
МВС 

1516 Особливості службово-бойової 
діяльності органів внутрішніх 
справ з протидії 
правопорушенням у будівельній 
сфері 

Скригулець О.В. к.ю.н., с.н.с. 
Гусаров С.М. 

Академія управління 
МВС 
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1517 Актуальні проблеми службово-
бойової діяльності органів 
внутрішніх справ з охорони прав 
та інтересів суб’єктів земельних 
відносин 

Шуст Г.П. к.ю.н., доц. 
Братков І.С. 

Академія управління 
МВС 

1518 Особливості службової 
діяльності підрозділів дільничних
інспекторів міліції у забезпеченні 
правопорядку 

Адамович Д.І. к.ю.н., доц. 
Золотарьова Н.І. 

Академія управління 
МВС 

1519 Організаційно-правові засади 
діяльності міліції у сфері охорони
громадського порядку під час 
проведення масових заходів 

Бігіч М.Г. к.ю.н., доц. 
Братков І.С. 

Академія управління 
МВС 

1520 Організаційно-правове 
забезпечення управління 
службово-бойовою діяльністю 
внутрішніх військ МВС України 

Гузенко Є.В. к.психол.н., доц. 
Ірхін Ю.Б. 

Академія управління 
МВС 

1521 Службово-бойова діяльність 
ОВС: теоретичні аспекти 

Іванцов П.Є. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

1522 Нормативно-правове 
забезпечення використання 
спеціальних засобів в охороні 
громадського порядку 

Красьоха Я.В. к.ю.н., доц. 
Грицак В.М. 

Академія управління 
МВС 

1523 Нормативно-правові засади 
підготовки спеціальних 
підрозділів ОВС для службово-
бойової діяльності 

Басинський А.М. д.психол.н., доц. 
Самолов О.Є. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1524 Службово-бойова діяльність 
вибухотехнічних підрозділів 
МВС України (нормативно-
правові засади) 

Губков С.І. к.ю.н. 
Басов А.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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1525 Нормативно-правове 
забезпечення спеціальних 
операцій ОВС по охороні 
громадського порядку під час 
проведення масових заходів 
спортивного характеру 

Покайчук В.Я. к.ю.н., доц. 
Комісаров О.Г. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1526 Нормативно-правове 
забезпечення службово-бойової 
діяльності ОВС в надзвичайних 
ситуаціях техногенного  
і природного характеру 

Шаповалова І.О. к.військ.н., доц. 
Мусієнко І.І. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1527 Нормативно-правові та 
організаційно-тактичні засади 
проведення спеціальних 
операцій «Грім» та «Сирена» 

Штронда М.А. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1528 Адміністративно-

правові засади 
співпраці міліції 
(поліції) з населенням: 
європейський досвід 

Гаврилюк Т.Д. д.ю.н., проф. 
Грохольсь- 
кий В.Л. 

Академія управління 
МВС 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 

1529 Адміністративно-
правові аспекти 
протидії проституції 
засобами службово-
бойової діяльності 
органів внутрішніх 
справ України 

Капітанська О.А. к.ю.н., с.н.с. 
Гусаров С.М. 

Академія управління 
МВС 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  
у відповідності 
до паспорта 
спеціальності 
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1530 Організаційно-правові  
і кадрові засади 
охорони тилу в умовах 
війни (за матеріалами 
Другої світової війни 
1939–1945 рр.) 

Кононець Р.М. д.іст.н., проф. 
Чайковський А.С. 

Академія управління 
МВС 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (25.00.01) 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 
Наукова установа 

1531 Лобіювання як форма 
комунікації у Верховній Раді 
України 

Полинь Ю.С. д.ю.н., проф. 
Нижник Н.Р. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

1532 Принцип демократизму 
діяльності органів державного 
управління України 
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