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Вступ

Видання «Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і 
права» вперше в Україні було започатковано Національною 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 п’ятнадцятим  довідковим виданням цього напряму. 

До Переліку включені теми докторських та кандидатських дисертацій, які 
були затверджені вченими радами вищих юридичних закладів освіти, юридич-
них факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю України 
протягом 2010 року.

Цим виданням Національна 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 факульте-
тів 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 відпо-
відно 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 осо-
бливостей – 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 Національної академії правових наук України, які проаналізува-ISBN  978-966-458-_____
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ли теми на їх відповідність конкретній спеціальності, оцінили їх актуальність, 
коректність формулювання, вказали на доцільність розробки певних напрямів 
дисертаційних досліджень тощо.

У 2010 році збереглася тенденція до збільшення кількості затверджених 
тем з юридичних наук. Усього у 2010 році в Україні затверджено 1730 тем дис-
ертаційних досліджень у галузі держави і права, що на 202 теми більше, ніж у 
2009 році.

Аналіз тем за різними спеціальностями показує таке їх співвідношення: 
за спеціальністю 12.00.01 було затверджено 181 тему, що складає 10,5 % від 

загальної кількості затверджених тем,
за спеціальністю 12.00.02 −  77 тем (4,5 %),
за спеціальністю 12.00.03 − 206  тем (11,9 %),
за спеціальністю 12.00.04 −  88 тем (5,1 %),
за спеціальністю 12.00.05 −  52 теми (3,0 %),
за спеціальністю 12.00.06 − 50  тем (2,9 %),
за спеціальністю 12.00.07 −  430 тем (24,8 %)
за спеціальністю 12.00.08 − 226 тем  (13,1 %),
за спеціальністю 12.00.09 − 290  тем  (16,8 %),
за спеціальністю 12.00.11 − 31 тема (1,8 %),
за спеціальністю 12.00.12 − 24  теми (1,4 %),
за спеціальністю 19.00.06 − 14 тем  (0,8 %),
за спеціальністю 21.07.05 −  17 тем (1 %),
за спеціальністю 25.00.01 −  3 теми (0,2 %).
Більше всього тем було затверджено за спеціальністю 12.00.07 – адміністра-

тивне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 430 тем (24,8 % 
від загальної кількості тем), а також − за спеціальністю 12.00.09 кримінальний 
процес і криміналістика; судова експертиза − 290 тем (16,8 % від загальної 
кількості тем). 

Водночас деякі напрями юридичної науки досліджуються недостатньою 
мірою. Так, актуальним для вітчизняної правової системи питанням реформи 
трудового права та права соціального забезпечення було присвячено лише 52 
дисертаційних дослідження, що складає 3,0 % від загальної кількості. З проблем 
розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права  за-
тверджено лише 50 тем (2,9 %). Досягненню загальнодержавного завдання – інте-
грації України до Європейської спільноти навряд чи сприяє незначна кількість 
досліджень з міжнародного права – 31 тема (1,8 %).

Серед юридичних закладів, у яких затверджуються теми, більше всього тем 
затверджуються вищими навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ 
України − 770  тем, або 44,5% від усіх затверджених тем, хоча 9 закладів МВС 
складають лише 11,6 %  від усіх ВНЗ юридичного профілю.

 Із 1730 тем отримали зауваження 418 тем, що складає 24,1 % (у 2009 році 
цей показник становив 24,6 %). При цьому найбільшу кількість зауважень − 206 

зроблено щодо тем, затверджених у вищих навчальних закладах  МВС України 
(49,2 % від усіх  зроблених зауважень). Найбільшу кількість зауважень у розрізі 
окремих спеціальностей – 126 (30,1 %) зроблено щодо тем, затверджених за спе-
ціальністю 12.00.09 кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза.

Крім того, відділення НАПрН України відмічають недотримання багатьма 
закладами пп. 30, 40, 48 Положення про підготовку науково-педагогічних і на-
укових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 бе-
резня 1999 року № 309, щодо обмеження кількості докторантів, аспірантів та 
здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника. Відповідно до зазначе-
ного документа кількість аспірантів, докторантів та здобувачів, прикріплених до 
одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно. Однак 
лише у 2010 році В. І. Курило (Національний університет біоресурсів і природо-
користування) став науковим керівником 14 аспірантів та здобувачів, С. Я. Фур-
са (Київський університет права НАН України) – 14, В. О. Заросило (Академія 
управління МВС) –  12, Є. О. Харитонов (Національний університет «Одеська 
юридична академія») – 12, В. Т. Білоус (Академія управління МВС) – 10, 
О. П. Подцерковний (Національний університет «Одеська юридична академія») – 10, 
Р. О. Стефанчук (Хмельницький університет управління та права) – 10.

При рецензуванні тематики дисертаційних досліджень відділеннями НАПрН 
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 
пошукувачами та їх науковими керівниками. З огляду на це Управління пла-
нування і координації правових досліджень Національної академії правових 
наук України рекомендує пошукувачам та науковим керівникам під час вибору 
теми дисертаційного дослідження використовувати Інформаційно-пошукову 
систему «Дослідження в галузі держави і права» на CD, яка розроблена 
Науково-дослідним центром правової інформатики НАПрН України та містить 
інформацію щодо тем дисертаційних робіт з юридичних наук, затверджених за 
період 1992–2010 рр.

Національна академія правових наук України сподівається на подальшу 
плідну співпрацю з усіма юридичними вищими навчальними закладами, юридич-
ними факультетами та науково-дослідними установами юридичного профілю.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права впорядко-
вано Управлінням планування і координації правових досліджень Національної 
академії правових 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  Законодавча техніка в Україні 
(теоретико-історичне 
дослідження)   
(уточнення теми) 

Дзейко Ж.О. 
 

 Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

2  Правовий вплив: 
загальнотеоретичні аспекти 
(перезатвердження теми) 

Левченков О.І. 
 

д.ю.н., проф. 
Скакун О.Ф. 

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

3  Правова природа державної 
влади  (теоретико-правове 
дослідження) 

Жаровська І.М. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С.  

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

4  Колізії інституту юридичної 
відповідальності в Україні  

Курило Т.В.  д.ю.н., проф. 
Грищук В.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

5  Доктрина національної 
державності в українській 
політико-правовій думці (друга 
половина ХІХ – початок ХХ 
століття) 

Терлюк І.Я. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

6  Формування та функціонування 
державно-правових і 
самоврядних інститутів у 
Галичині в складі Польського 
Королівства (1387–1569 рр.) 

Бойко І.Й. д.ю.н.,проф.  
Кульчицький В.С. 

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

7

7  Кооперативне законодавство 
УСРР 1920-х років (історико-
правовий підхід) 

Гладкий С.О. 
 

д.ю.н., доц. 
Лаврик Г.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

8  Нормативність українського 
права: загальнотеоретичне 
дослідження 

Заморська Л.І. д.ю.н., проф.  
Оборотов Ю.М. 

Національний університет
«Одеська юридична 
академія» 

9  Міське право в Україні: 
загальнотеоретичне дослідження 

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

Національний університет
«Одеська юридична 
академія» 

10  Наглядова діяльність державних 
органів на українських землях 
(середина XVII — початок ХХ ст.) 

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

Харківський національний
університет внутрішніх 
справ 

11  Міжнародні стандарти прав 
людини та їх роль у розвитку 
національної правової системи: 
теоретична характеристика 

Руднєва О.М. д.ю.н., с.н.с. 
Головко О.М. 

Харківський національний
університет внутрішніх 
справ 

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

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
12  Історико-правові засади 

кримінально-
виконавчої політики 
України 

Яцишин М.М. 
  

д.ю.н., проф. 
Джужа О.М. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Тема не 
відповідає 
спеціальності  

13  Держава і право Росії: 
суперечливий розвиток 
в умовах наздоганяючої 
модернізації (друга 
половина XIX — 
початок XX ст.) 

Тєлькінєна Т.Е. д.ю.н., проф.  
Ярмиш О.Н. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
некоректно  
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		5 
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		д.ю.н., доц.


Макарчук В.С.
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		Формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського Королівства (1387–1569 рр.)

		Бойко І.Й.
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		Гладкий С.О.




		д.ю.н., доц.


Лаврик Г.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		8 

		Нормативність українського права: загальнотеоретичне дослідження

		Заморська Л.І.

		д.ю.н., проф. 


Оборотов Ю.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		9 

		Міське право в Україні: загальнотеоретичне дослідження

		Мельничук О.С.

		д.ю.н., проф. 


Оборотов Ю.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		10 

		Наглядова діяльність державних органів на українських землях (середина XVII — початок ХХ ст.) 

		Мурза В.В.

		д.ю.н., с.н.с. 


Головко О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		11 

		Міжнародні стандарти прав людини та їх роль у розвитку національної правової системи: теоретична характеристика

		Руднєва О.М.

		д.ю.н., с.н.с.


Головко О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		12 

		Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України

		Яцишин М.М.


 

		д.ю.н., проф.


Джужа О.М.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Тема не відповідає спеціальності 



		13 

		Держава і право Росії: суперечливий розвиток в умовах наздоганяючої модернізації (друга половина XIX — початок XX ст.)

		Тєлькінєна Т.Е.

		д.ю.н., проф. 

Ярмиш О.Н.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема сформульована некоректно 



		14 

		Теоретичні проблеми становлення юридичної риторики як підгалузі права в системі правових наук і як складової історії та теорії держави та права

		Олійник О.Б.

		д.ю.н., проф.

Копиленко О.Л.

		Інститут законодавства Верховної Ради України

		Тема не відповідає спеціальності, сформульована абсолютно некоректно, потребує належного визначення об’єкта дослідження 



		15 

		Право на свободу вираження поглядів: проблеми теорії та практики

		Червяцова А.О.

		д.ю.н., проф. 


Ярмиш О.Н.

		Інститут законодавства Верховної Ради України

		Тема сформульована надто вузько для докторської дисертації 



		16 

		Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження

		Малишев Б.В.

		проф. 

Гусарєв С.Д.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема потребує уточнення з точки зору об’єкта дослідження



		17 

		Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-правових актів України

		Косович В.М.

		Без консультанта

		Львівський національний університет імені Івана Франка

		Тема потребує уточнення з точки зору об’єкта дослідження



		18 

		Лісове право України: ґенеза історичного розвитку, теоретичні проблеми та шляхи удосконалення

		Кіндюк Б.В.

		д.ю.н., проф.


Баймуратов М.О.

		Маріупольський державний університет

		Тема не відповідає спеціальності 



		19 

		Міжнародні стандарти захисту прав людини як чинник формування національної правової системи

		Руднєва О.М.

		д.ю.н., проф.


Баймуратов М.О.

		Маріупольський державний університет

		Назва теми потребує уточнення 



		20 

		Договірні засади релігійно-правових відносин (на матеріалах джерел мусульманського права)

(2009)

		Анохін О.М.

		 

		Таврійський національний університет 
ім. В.І. Вернадського

		Тема сформульована надто вузько для докторської дисертації 



		21 

		Правове регулювання поземельного кредиту (в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ —  початку ХХ ст.)


(уточнення теми)

		Кириченко В.Є.



		д.ю.н., проф. 

Ярмиш О.Н.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема сформульована надто вузько для докторської дисертації 



		22 

		Становлення і розвиток процесуального права в Україні (Х–20-ті роки ХХ ст.) 




		Стецюк Б.Р.

		д.ю.н., с.н.с. 


Головко О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення хронологічних рамок об’єкта дослідження 





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		23 

		Свобода засобів масової інформації як невід’ємна умова сучасного громадянського суспільства України: теоретико-правовий аспект

		Прилуцький І.О.

		к.ю.н., доц. Письменицький А.А.




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



		24 

		Державно-правові погляди Соломона Крима

		Сорокін Р.О.

		д.ю.н., проф.


Шевченко А.Є.

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



		25 

		Унітарна форма територіального устрою України та окремих держав Європи: порівняльно-правовий аналіз

		Міщук В.В.

		д.ю.н., проф.


Шевченко А.Є.

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



		26 

		Правові засоби громадського контролю в механізмі правового регулювання

		Кушнір С.М.

		д.ю.н., доц.


Бостан С.К.

		Запорізький національний університет



		27 

		Правовий статус української мови у Східній Галичині (1848–1939 рр.)

		Гаврецька М.Й.

		к.ю.н., с.н.с.


Музика І.В.

		Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького


НАН України



		28 

		Розвиток української правничої термінології на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття

		Каленюк О.М.

		к.ю.н., проф. 


Усенко І.Б.

		Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького


НАН України



		29 

		Право як регулятор суспільних відносин: теоретико-правовий аналіз ефективності

		Котенко О.А.

		д.ю.н., проф.


Оніщенко Н.М.

		Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького


НАН України



		30 

		Юридичні дослідження у Науковому товаристві імені Шевченка (1892–1939 рр.)

		Луцька Г.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Музика І.В.

		Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького


НАН України



		31 

		Виникнення світських правових систем в Західній Європі

		Кірєєва І.В.

		д.ю.н., проф.


Зайчук О.В.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		32 

		Теоретичні проблеми ієрархічної структури законодавства

		Мельник В.П.

		д.ю.н., проф.


Заєць А.П.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		33 

		Державно-правові погляди М.М. Ковалевського

		Ніколаєнко Н.В.

		д.ю.н., проф.


Зайчук О.В.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		34 

		Шлюбно-сімейне право України ІХ–ХІV ст.ст.

		Бирилюк О.М.

		доц. 

Чехович В.А.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		35 

		Тенденції розвитку зовнішніх функцій України (теоретико-правовий аспект)

		Булкат М.С.

		доц. 

Ковальчук О.М.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		36 

		Ідеї меж державної влади в політико-правовій думці  


(уточнення теми)

		Верник О.І.



		доц. 

Неліп М.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		37 

		Діяльність правоохоронних органів у період відродження української державності в 1917–1923 рр.

		Даниленко Ю.О.

		доц. 

Дзейко Ж.О.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		38 

		Державно-правовий механізм проведення реформ в Україні у другій половині ХІХ століття

		Джундієт В.С.

		доц. 


Захарченко П.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		39 

		Історія походження та основні етапи розвитку теологічної теорії права

		Замойська Т.М.

		проф. 

Котюк В.О.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		40 

		Системний спосіб тлумачення та його використання в судовій практиці України

		Котенко М.В.

		проф. 


Козюбра М.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		41 

		Українська державність 1917–1921 років в історико-правових дослідженнях

		Красніцький А.В.

		доц. 

Самохвалов В.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		42 

		Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права

		Москалюк О.В.

		проф. 

Безклубий І.А.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		43 

		Вплив преторського права на розвиток права реальної власності Англії

		Піша О.С.

		проф. 

Шевченко О.О.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		44 

		Правове регулювання зайнятості населення Радянської України 
в 1917–1937 рр.

(уточнення теми)

		Пірон І.С.

 

		проф. 

Шевченко О.АО.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		45 

		Публічне право в системі права України

		Скрипка І.М.

		доц. 

Ковальчук О.М.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		46 

		Конкретизація правових норм (теоретико-правовий аспект)

		Андрущакевич Ю.В.

		к.ю.н., проф. 


Бобровник С.В.

		Київський університет права НАН України



		47 

		Гуманізм у праві: теоретико-правове дослідження

		Гелеш А.І.

		д.ю.н., проф.


Грищук О.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		48 

		Система судочинства Західно-Української Народної Республіки: історико-правове дослідження

		Горуйко Х.П.

		к.ю.н.


Поліковський М.Ф.




		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		49 

		Правовий механізм формування поведінки особи

		Козенко О.Ю.

		д.ю.н., доц.


Гарасимів Т.З.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		50 

		Суб’єкти тлумачення норм права в Україні

		Кривецька Л.М.

		к.ю.н., доц.


Настасяк І.Ю.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		51 

		Шлюбно-сімейні правовідносини на теренах України  ХVІІІ – початок ХХ ст.

		Ліпак Г.М.

		к.ю.н., доц.


Курило Т.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		52 

		Становлення і еволюція трудового права на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)

		Маланій О.Я.

		д.ю.н., доц.


Макарчук В.С.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		53 

		Практика евтаназії: історико-правові засади





		Морека І.В.

		к.ю.н., доц.


Турчак О.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		54 

		Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах

		Онищук І.І.

		д.ю.н.


Шутак І.Д.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		55 

		Концепт держави у теорії глобалізму




		Пашуля Г. Я.

		к.ю.н.


Балинська О.М.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		56 

		Радянська система виконання покарань у західних областях України (1944–1953 рр.): історико-правове дослідження

		Савчин Г.Я.

		к.іст.н., доц.


Терлюк І.Я.




		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		57 

		Раціоналізація суспільного діалогу держави і громадянського суспільства: теоретичний аспект

		Цибух О.В.

		д.ю.н., доц.


Гарасимів Т.З.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		58 

		Юридична техніка та її застосування у правотворчості місцевих органів влади

		Шаган О.В.

		д.ю.н.


Шутак І.Д.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		59 

		Позитивна юридична відповідальність: теоретико-правове дослідження

		Штокало М.Р.

		д.ю.н., доц.


Грищук О.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		60 

		Законодавство Західноукраїнської Народної Республіки та особливості його застосування ( 1918–1923р.р.)

		Кульчицький П.А.

		д.ю.н., проф. 


Тищик Б.Й.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		61 

		Правова доктрина в континентальній правовій системі 

		Мочульська М.Є.

		к.ю.н., доц.


Семків В.О.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		62 

		Адміністративне судочинство в Німеччині: становлення, система та особливості здійснення у XIX–XX століттях

		Якимець О.І.

		к.ю.н., доц. 

Кольбенко А.В.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		63 

		Територіальна громада як суб’єкт права

		Альошина Н.М.

		д.ю.н., проф.

Петришин О.В.

		Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України



		64 

		Громадські організації в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні


(2009)

		Бондаренко В.Ю.

		к.ю.н., с.н.с.


Чапала Г.В.

		Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України



		65 

		Особливості джерел вторинного права ЄС та їх місце в національному праві держав-членів

(2009)

		Веремєєва Ю.В.

		к.ю.н., доц.


Трагнюк О.Я.

		Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України



		66 

		Рішення Європейського Суду з прав людини в системі джерел права 




		Зінчук А.В.

		к.ю.н., доц.


Яковюк І.В.

		Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України



		67 

		Інституції громадянського суспільства: поняття, особливості, види

		Мерник А.М.

		д.ю.н., проф.


Петришин О.В.

		Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України



		68 

		Місцеве самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства: теоретико-правове дослідження

		Польщиков І.В.

		к.ю.н., доц.


Серьогіна С.Г.

		Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України



		69 

		Декларація в системі джерел права




		Саннікова М.В.

		д.ю.н., проф.


Колісник О.В.

		Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України



		70 

		Державно-правові погляди Бунге М.Х.

		Бурячок О.В.

		д.іст.н., проф.


Щербак Н.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		71 

		Правова культура: аксіологічний аспект

		Власенко В.П.

		к.ю.н., доц.


Горова О.Б.

		Національна академія внутрішніх справ



		72 

		Правові основи протидії злочинності у державних утвореннях на території Наддніпрянської України (1917–1922 рр.)

		Вовчук М.В.




		д.іст.н., проф.


Кузьминець О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		73 

		Органи місцевого самоврядування в Україні (1991– поч. ХХІ ст.): історико-правове дослідження

		Іванова Т.М.




		к.іст.н., доц.


Калиновський В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		74 

		Історико-правові погляди академіка Петра Михайленка

		Матвієнко К.О.




		к.ю.н., доц.


Калиновський В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		75 

		Правове регулювання нормотворчої діяльності в країнах-учасницях СНД (теоретико-компаративістський аналіз)

		Осадчий М.М.




		д.ю.н., проф.


Ярмиш О.Н.

		Національна академія внутрішніх справ



		76 

		Адміністративні реформи 40–60 рр. ХХ століття в західних областях УРСР: історико-правовий аналіз

		Редько А.Г.

		д.іст.н., проф.


Кузьминець О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		77 

		Реалізація охоронної функції права органами внутрішніх справ України

		Чертополох І.В.




		д.ю.н., проф. 


Калюжний Р.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		78 

		Право на судовий захист українських селян на території Гетьманщини (друга половина XVII — перша половина ХІХ ст.)

		Білик В.П.

		д.ю.н., проф. 


Гончаренко В.Д.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		79 

		Правоохоронні органи в системі  державного апарату

		Денисенко Л.І.

		д.ю.н., проф.


Петришин О.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		80 

		Право на правову допомогу: поняття, особливості, гарантії

		Ісакова В.М.

		д.ю.н., проф.


Петришин О.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		81 

		Правовий менталітет: поняття, особливості, вплив на процес державотворення


(перезатвердження теми)

		Павловська-
Кравчук В.А.


 

		д.ю.н., проф.


Петришин О.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		82 

		Соціальні права людини: поняття, види, гарантії

		Симонова І.В.

		д.ю.н., проф.


Петришин О.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		83 

		Правова освіта як умова формування правової свідомості українського суспільства

		Білан Н.В.

		д.іст.н., проф. Андрусишин Б.І.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		84 

		Державно-правові погляди 
П.І. Новгородцева

		Гоцуляк Ю.В.

		к.ю.н., доц. 


Тимченко А.П. 

		Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова



		85 

		Розвиток законодавства України про працю в 1922–
2008 рр.: історико-правовий аспект

		Кульбашова О.А. 

		д.іст.н., проф., 


Андрусишин Б.І.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		86 

		Дія нормативно-правових актів в часі; теоретико-прикладні засади

		Мазан Л.М.

		д.ю.н.


Пархоменко Н.М.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		87 

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

		Плахтій Ю.В.

		к.ю.н., проф.

Огірко Р.С.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		88 

		Проблеми правового регулювання державно-конфесійних відносин

		Поліщук І.І.

		д.ю.н., проф.


Пилипчук В.Г.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		89 

		Правова експертиза: теоретико-правовий аспект

		Ригун Н.В.

		д.іст.н., проф. Андрусишин Б.І.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		90 

		Референдум як форма безпосередньої правотворчості  українського народу (теоретичні аспекти)

		Рябченко Т.О.

		к.ю.н., доц.


Федоренко В.Л.

		Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова



		91 

		Генеза та трансформація органів державної влади Київської Русі

		Сворак С.Д.

		д.іст.н., проф., 


акад. УАН Андрусишин Б.І.

		Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова



		92 

		Організаційно-правові основи діяльності Народного комісаріату фінансів Української СРР (1919–1936 рр.)

		Цимбал В.О.

		д.іст.н., проф.


Андрусишин Б.І.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		93 

		Правоохоронні органи УНР 1917–1921 рр. 

		Швець Б.С.

		д.ю.н.,проф. Пилипчук В.Г.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		94 

		Правова безпека і захист довіри як складові верховенства права

		Абрамович Р.М.

		д.ю.н., проф. 

Козюбра М.І.

		Національний університет «Києво-Могилянська академія»



		95 

		Еволюція теорії народного представництва та сучасні українські політико-правові реалії




		Венгер В.М.

		д.ю.н., проф.


Козюбра М.І.

		Національний університет «Києво-Могилянська академія»



		96 

		Судовий розсуд та його межі (теоретико-історичні аспекти)

		Мельник Г.П.

		д.ю.н., проф. 

Козюбра М.І.

		Національний університет «Києво-Могилянська академія»



		97 

		Використання практики Європейського Суду з прав людини в рішеннях Конституційного Суду України

		Чорний В.Й.

		д.ю.н., доц.


Шевчук С.В.

		Національний університет «Києво-Могилянська академія»



		98 

		Світогляд як ідеологічна основа суддівського розсуду: теоретико-компаративістське дослідження

		Глубоченко С.М.

		д.ю.н., проф. 


Бехруз Х.Н.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		99 

		Правове регулювання гендерного квотування в країнах ЄС: історико-теоретичний аналіз

		Гриценко О.В.

		д.ю.н., доц. 


Аніщук Н.В.




		Національний університет «Одеська юридична академія»



		100 

		Діалектика раціонального та ірраціонального у порівняльно-правовому пізнанні

		Іванійчук Т.Ю.

		д.ю.н., проф. 


Дамірлі М.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		101 

		Розвиток інституту народних засідателів у судовій системі Радянської України: історико-правовий аспект (1917–1991 рр.)

		Лисакова Т.В.

		д.пед.н., проф. 


Вітман К.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		102 

		Система джерел права Ради Європи

		Мавроматі О.Є.

		к.ю.н., доц.


Анцупова Т.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		103 

		Компроміс в механізмі дії українського права

		Никига С.М.

		д.ю.н., проф. 

Оборотов Ю.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		104 

		Інформаційна функція української держави

		Новікова Н.А.

		к.ю.н., доц. 

Мельничук О.С.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		105 

		Формування юридичного прецеденту в Україні

		Пархета А.А.

		к.ю.н., доц. 

Мельничук О.С.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		106 

		Держава в процесі глобалізації: загальнотеоретичне дослідження


(зміна теми)

		Пріскалова В.М.



		д.ю.н., проф. 

Дудченко В.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		107 

		Становлення системи правосуддя у справах неповнолітніх в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

		Продіус К.В.

		к.ю.н., проф. 


Аракелян М.Р.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		108 

		Співвідношення принципу верховенства права та верховенства закону: теоретико-компаративістське дослідження

		Савенко Д.Л.

		д.ю.н., проф. 


Бехруз Х.Н.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		109 

		Спеціалізовані суди Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.


(уточнення теми)

		Філінюк І.Г.

 

		к.ю.н., доц. 


Музиченко П.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		110 

		Професійно-правова культура в механізмі формування та реалізації українського права

		Целуйко М.Ф.

		к.ю.н., проф. 

Завальнюк В.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		111 

		Тлумачення норм права у різних правових системах сучасності: теоретико-компаративіське дослідження

		Цвігун Л.А.

		д.ю.н., проф. 


Дамірлі М.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		112 

		Правова охорона материнства та дитинства на українських землях у складі Російської імперії

		Ченкова К.П.

		д.ю.н., доц. 


Аніщук Н.В.




		Національний університет «Одеська юридична академія»



		113 

		Інститут градоначальництва в системі державної влади на півдні Російської імперії (XIX – початок XX ст.)

		Юрій І.А

		д.ю.н., проф.  

Ярмиш О.Н.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		114 

		Теоретико-правова концепція сучасної національної держави: зміст, витоки, перспективи

		Сметюх В.С.




		д.філос.н., проф. 

Плавич В. П.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		115 

		Правозастосовні помилки працівників міліції та способи їх усунення

		Калєніченко Л.І.

		к.ю.н., доц. 


Погрібний І.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ





		116 

		Функція надання послуг населенню органами внутрішніх справ України: теоретико-правовий аспект


(уточнення теми)

		Кріцак І.В.




		к.ю.н., доц.


Волошенюк О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		117 

		Правові засади діяльності поліції у сфері реалізації міграційної політики Російської імперії в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

		Стащак А.Ю.

		к.іст.н., доц. 


Гавриленко О.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		118 

		Теоретико-правові основи реалізації правового принципу пропорційності органами внутрішніх справ України

		Фуфалько Т.М.

		к.ю.н., доц. 


Погрібний І.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		119 

		Правові засади репресивно-депортаційних процесів на території Станіславської області

		Андрухів О.І.

		д.ю.н., проф.


Шевченко А.Є.

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

		Тема потребує уточнення хронологічних рамок дослідження, видається  надто вузькою для кандидатської дисертації 



		120 

		Організаційно-правові аспекти діяльності державної автомобільної інспекції (1935–1946 рр.)

		Федорчук О.В.

		д.ю.н., проф.


Шевченко А.Є.

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

		Тема потребує додаткового обґрунтування щодо належності до спеціальності 12.00.01



		121 

		Акти судової влади в системі джерел права України


(перезатвердження)

		Ісмайлов К.Ю.

		к.ю.н., доц.


Погрібний І.М.

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

		По проблемі існує багато робіт, які мають бути враховані при визначенні наукової новизни результатів дослідження 



		122 

		Соціальна функція сучасної держави (теоретично-правовий аналіз)

		Данич О.Ф.

		д.ю.н., проф. 


Оніщенко Н.М.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України

		Аналогічна тема захищена Бермічевою О.В. в 2002 р.



		123 

		Юридичні конструкції як засіб пізнання правових явищ

		Зінченко О.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Тарахонич Т.І.

		Інститут держави і права 


ім. В.М .Корецького НАН України

		Тема близька до затвердженої теми Бойко Г.І. (2010 р.)



		124 

		Верховенство закону як принцип правової системи України: теоретико-правовий аналіз

		Кравчук К.П.

		к.ю.н., с.н.с.


Богініч О.Л.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України

		Тема потребує уточнення з точки зору предмета дослідження 



		125 

		Соціальні норми в демократичному суспільстві (їх сутність, природа, система та співвідношення)

		Лисюк І.І.

		д.ю.н., с.н.с.


Пархоменко Н.М.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України

		Тема потребує додаткового обґрунтування щодо належності до юриспруденції 



		126 

		Правовий  режим і юридичні наслідки перебування військових сил держав Четверного союзу на території України у 1918 році

		Макарчук А.В.

		к.ю.н., проф. 


Усенко І.Б.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України

		Тема видається надто вузькою для кандидатської дисертації з огляду на хронологічні рамки дослідження



		127 

		Механізм зближення національних правових систем

		Ротару А.В.

		д.ю.н., проф.


Оніщенко Н.М.

		Інститут держави 
і права 


ім. В.М. Корецького НАН України

		Тема сформульована дуже широко та потребує уточнення предмета дослідження 



		128 

		Соціальний та правовий порядок: теоретико-правові засади функціонування та розвитку

		Ступака А.Л.

		д.ю.н., с.н.с.


Пархоменко Н.М.

		Інститут держави 
і права


ім. В.М. Корецького НАН України

		Тема сформульована


некоректно 
і потребує уточнення



		129 

		Теоретико-правові засади сталого розвитку

		Чалчинський В.І.

		д.філос.н., проф.


Недюха М.П.

		Інститут законодавства Верховної Ради України

		Тема потребує уточнення об’єкта дослідження 



		130 

		Принципи забезпечення зовнішньої безпеки України та країн ЄС: порівняльно-правовий аспект

		Вовк О.О.

		доц. 

Неліп М.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема потребує додаткового обґрунтування щодо належності до спеціальності 12.00.01



		131 

		Теорія влади: системно-правові проблеми

		Іванець О.М.

		доц. 


Самохвалов В.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема сформульована надто широко для кандидатської дисертації, близька до теми
Добош О.Я. (затверджена у 2009 р.), потребує уточнення об’єкта дослідження



		132 

		Предмет соціології права

		Родіонова К.С.

		доц. 

Ковальчук О.М.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

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



		133 

		Відносини особи і держави (юридично-антропологічний аспект)  


(уточнення теми)

		Старик А.М.

 

		доц.

Неліп М.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема сформульована надто широко для кандидатської дисертації, потребує уточнення об’єкта дослідження



		134 

		Національне право в умовах глобалізації (загальнотеоретичний аспект)

		Васечко Л.О.

		д.ю.н., проф.


Стеценко С.Г.

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

		Тема потребує уточнення об’єкта дослідження



		135 

		Релігійно-моральна концепція права 
Є.М. Трубецького 

(2009)

		Кафанова О.В.

		к.ю.н., доц.


Левченков О.І.


 

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



		Аналогічна тема захищена Українсь-


ким Д.Я.

в 2002 р.



		136 

		Теоретико-правові аспекти інституту визнання держав у сучасному міжнародному праві

		Топильниць-
кий М.В.

		к.ю.н., доц.


Сорока Г.Б.

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

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		137 

		Становлення Македонії та України як незалежних держав наприкінці ХХ – початку ХХI століття: порівняльний історико-правовий аналіз 

		Цимбалюк Ю.А.

		к.ю.н., доц.


Левченков О.І.

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

		Тема потребує додаткового обґрунтування щодо доцільності порівняння саме цих країн 



		138 

		Правовий та державотворчий досвід країн латиноамериканської правової сім’ї на прикладі Бразилії в контексті розвитку правової системи України

		Барабаш О.Ю.

		к.ю.н., доц.


Паньонко І.М.




		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Тема потребує додаткового обґрунтування щодо доцільності розробки та доведення зв’язку між правовими системами України та країн Латинської Америки 



		139 

		Юридична конструкція  як засіб структурування  правової інформації

		Бойко Г.І.

		д.ю.н.


Шутак І.Д.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Тема близька до затвердженої теми 

Зінченко О.В. (2010 р.)



		140 

		Теоретико-методологічні проблеми формування правової системи суспільства

		Дячишин Я.В.

		к.ю.н., доц.


Кельман М.С.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Тема сформульована надто широко для кандидатської дисертації та потребує уточнення об’єкта дослідження



		141 

		Трансформація джерел права  в контексті праворозуміння

		Мартиневич Ю.О.

		к.ю.н.


Тополевсь-
кий Р.Б.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Назва теми потребує уточнення



		142 

		Судова практика: як джерело права

		Монастире-
цька Н.Д.

		д.ю.н., доц.


Гарасимів Т.З.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Проблемі приділяється увага в багатьох дисертаційних дослідженнях останніх років, які слід врахувати при визначенні наукової новизни отриманих результатів



		143 

		Правоохоронна функція правової держави: теоретико-практичні аспекти

		Шай Р.Я.

		д.ю.н., проф.


Сливка С.С.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Назва теми потребує уточнення з огляду на те, що виділяють правоохоронну форму реалізації функцій держави  



		144 

		Особливості формування та функціонування копних судів на українських землях у XIX–XVIII ст.: історико-правове дослідження

		Бедрій М.М.

		к.ю.н., доц. 


Бойко І.Й.

		Львівський національний університет імені Івана Франка

		Необхідно уточнити хронологічні рамки дослідження 



		145 

		Стандарти прав людини у Європейському Союзі : загальнотеоретична характеристика

		Венецька О.О.

		д.ю.н., проф.


Рабінович П.М.

		Львівський національний університет імені Івана Франка

		Аналогічна тема затверджена Громко С.Я. у 2006 р.



		146 

		Застосування Європейської конвенції з прав людини і практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти)

		Соловйов О.В.

		д.ю.н., проф.


Рабінович П.М.

		Львівський національний університет імені Івана Франка

		Назви Європейської Конвенції та Суду, вжиті в темі, не повністю відповідають офіційним  



		147 

		Організаційно-правові засади охорони українських лісів від пожеж в XVI–XX століттях: історико-правове дослідження

		Челпан Р.В.

		к.ю.н., проф. 


Кіндюк Б.В.

		Маріупольський державний університет

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		148 

		Механізм реалізації прав людини і громадянина та його удосконалення

		Берестов-


ський І.В.




		к.ю.н.

Завальний А.М.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема сформульована дуже широко для кандидатської дисертації та потребує уточнення об’єкта дослідження



		149 

		Зловживання правом як особливий вид правової реальності

		Вдовичен О.О.




		д.ю.н., проф. 


Калюжний Р.А.

		Національна академія внутрішніх справ

		Аналогічні теми затверджені Україн-


чук О.О., Лелюк О.О., Туляковій М.А.



		150 

		Інститут захисту в кримінальному процесі УРСР в 20–30-х роках ХХ ст.

		Гусєва В.П.

		д.іст.н., проф.


Кузьминець О.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема потребує обґрунтування щодо належності до спеціальності 12.00.01



		151 

		Національний суверенітет: теорія розуміння і практика забезпечення

		Денисюк О.П.




		к.ю.н.


Пендюра М.М.

		Національна академія внутрішніх справ

		Назва теми потребує уточнення 


(викликає зауваження словосполу-чення «теорія розуміння»)



		152 

		Теоретико-правові засади діяльності контрольно-наглядових органів України та Росії (порівняльний аспект)

		Онищенко Г.В.




		к.ю.н., доц.


Коталейчук С.П.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення хронологічних рамок та конкретизації об’єкту дослідження 



		153 

		Прогалини в законодавстві: теоретико-правове дослідження

		Тарнополь-


ська О.М.

		д.ю.н., проф.


Калюжний Р.А.

		Національна академія внутрішніх справ

		Збігається з темою 
Матата Ю.І. (2010 р.)



		154 

		Розвиток правового регулювання оподаткування в Україні в роки незалежності (історико-правове дослідження)


(перезатвердження теми)

		Васильєв Є.О.


 

		к.ю.н., доц.


Лозо В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		155 

		Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці

		Матат Ю.І.

		к.ю.н., доц.


Процюк І.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Збігається з темою Тарнопольської О.М. (2010 р.)



		156 

		Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин

		Павловська-Кравчук В.А. 

		д.ю.н., проф.


Петришин О.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Замінити — механізмі



		157 

		Інститут судових приставів за Судовою реформою 1864 р. 
в Україні


(перезатвердження теми)

		Стеценко Н.С.




		д.ю.н., проф.


Гончаренко В.Д.

		Національна юридична академія  України імені Ярослава Мудрого

		Тема видається надто вузькою для кандидатської дисертації за спеціальністю 12.00.01



		158 

		Генеза процесуального права України: тенденції, перспективи розвитку

		Атаманчук І.В.

		д.ю.н.


Калюжний Р.А.

		Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

		Тема близька до затвердженої теми докторської дисертації Стецюк Б.Р. (2010 р.)



		159 

		Правова природа приватного життя людини

		Бабіч О.І.

		д.ю.н., проф.


Бабкін В.Д.

		Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

		Назва теми потребує уточнення



		160 

		Правове виховання студентів у вищих навчальних закладах України 

		Глущенко К.В.

		д.ю.н., проф. Калюжний Р.А.

		Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

		Предмет дослідження потребує уточнення з точки зору належності до спеціальності 12.00.01



		161 

		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 імені М.П. Драгоманова

		Тему затверджено у 2009 р.


У попередній збірці до неї висловлені зауваження: «Занадто вузька тема для кандидатської дисертації» (стор. 25)



		162 

		Акти тлумачення норм права в системі правових актів

		Зубенко А.В.

		д.ю.н., проф.


Пилипчук В.Г. 

		Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

		Проблемі приділяється увага в багатьох дисертаційних дослідженнях. Слід врахувати при визначенні наукової новизни отриманих результатів 



		163 

		Державна мовна політика в Україні (теоретико-правовий аспект) 

		Клименко Л.С.

		д.ю.н., проф.


Стеценко С.Г.

		Національний  педагогічний університет імені М.П. Драгоманова    

		Тема потребує додаткового обґрунтування з точки зору належності до спеціальності 12.00.01 (ближче до 12.00.02)



		164 

		Міністерство народного здоров’я Української держави та його діяльність (1918)

		Лебедєв Д.В.

		д.іст.н., проф. 


Андрусишин Б.І.

		Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації 



		165 

		Особливості розвитку правового статусу, дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в УРСР

		Маловічко І.В.

		д.ю.н., проф.


Федоренко В.Л.

		Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		166 

		Формування статусу адвокатури в Україні та Росії: порівняльно-правовий аспект

		Облавацька Н.О.

		к.ю.н., проф.


Огірко Р.С.

		Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

		Аналогічна тема затверджена Кузнець Н.О. (2007 р.) 



		167 

		Верховенство права як конституційний принцип

		Падалка Р.О.

		д.іст.н., проф. Андрусишин Б.І.

		Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

		По проблемі існує багато робіт (дисертації Головатого С.П., Погребня-


ка С.П. та ін.) Потребує уточнення предмет дослідження



		168 

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

		Прудивус Л.І.

		д.ю.н., проф.


Шемшученко Ю.С.

		Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

		Близька тема була захищена Размєтаєвою Ю.С. у 2007 р.



		169 

		Договір як джерело українського права

		Дубова О.Л.

		к.ю.н., проф. 

Завальнюк В.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Слід звернути увагу на дисертацію Пархоменко Н.Н. «Договір в системі в права України» 
(1998 р.)



		170 

		Розвиток права внутрішнього ринку як галузі в системі інтеграційного права Європейського Союзу

		Кацин М.Ю.

		д.ю.н., проф. 


Вишняков О.К.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		171 

		Концепція правового простору: філософсько-правова інтерпретація

		Кравчук В.М.

		д.ю.н., проф. 

Оборотов Ю.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує додаткового обґрунтування з точки зору належності до спеціальності 12.00.01 (ближче до 12.00.12)



		172 

		Правове регулювання діяльності юридичних клінік в Україні

		Лоджук М.Т.

		д.ю.н., проф. Копиленко О.Л.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		173 

		Становлення та розвиток наукових основ криміналістичної техніки в Україні у другій половині ХІХ– середині ХХ ст.


(уточнення теми)

		Семенюк В.А.

 

		к.ю.н., проф. 


Аракелян М.Р.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує додаткового обґрунтування з точки зору належності до спеціальності 12.00.01



		174 

		Становлення інтеграційного права України

		Терзі О.О.

		д.ю.н., проф. 


Бехруз Х.Н.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Назва теми потребує уточнення з точки зору об’єкта дослідження 



		175 

		Спортивне право в правовій системі України

		Чередник Р.В.

		д.ю.н., проф. Крестов-
ська Н.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		176 

		Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні

		Чистякова Ю.В.

		д.ю.н., проф. 


Дамірлі М.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує додаткового обґрунтування з точки зору належності до спеціальності 12.00.01 (ближче до 12.00.12)



		177 

		Право Європейського Союзу як інтеграційна система (на прикладі регулювання фондового ринку)

		Яновська І.П.

		д.ю.н., проф. 


Вишняков О.К.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема не належить до спеціальності 12.00.01



		178 

		Філософські основи політичного права

		Яровенко Л.О.

		д.ю.н., проф. 


Бехруз Х.Н.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує додаткового обґрунтування з точки зору об’єкта дослідження та належності до спеціальності 12.00.01 (ближче до 12.00.12)



		179 

		Взаємовплив приватного і публічного права: сучасна континентально-європейська теорія і практика 

		Дронів Б.М.

		к.ю.н., доц.


Волошенюк О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Слід звернути увагу на дисертацію Гончарук О.В. «Дихотомія права: право публічне і право приватне» (2006 р.)



		180 

		Особливості формування професійної правової свідомості та правової культури слідчого органів внутрішніх справ 

		Пінська О.С.

		д.ю.н., с.н.с. 


Головко О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Проблеми формування професійної правосвідомості співробітників ОВС широко висвітлені на дисертаційному рівні. Урахувати при визначенні наукової новизни висновків дисертації 



		181 

		Реалізація принципу поділу влад у функціонуванні інституційного механізму Європейського Союзу (теоретико-правовий аналіз)

		Пушнова І.О.

		к.ю.н., доц. 


Шестак В.С.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Аналогічна тема 


(«Система стримувань-противаг в інституційному механізмі Європейського Союзу») затверджена Олійнику О.А. в 2006 р. 





КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (12.00.02)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа



		182 

		Право на свободу вираження поглядів: проблеми теорії та практики

		Червяцова А.О.

		д.ю.н., проф. 


Ярмиш О.Н.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		183 

		Нормопроектна  діяльність в конституційному праві: питання теорії та практики

		Чернолуцький Р.В.

		д.ю.н., проф.

Баймуратов М.О.

		Маріупольський державний університет



		184 

		Конституційний лад України: аксіологічний аспект

		Кушніренко О.Г.

		д.ю.н., доц.


Барабаш Ю.Г.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		185 

		Конституційно-правові засади інформаційної діяльності в Україні

		Слінько Т.М.

		д.ю.н., доц.


Барабаш Ю.Г.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		186 

		Доктрина верховенства  Конституції  України (за матеріалами практики Конституційного Суду України)

		Багрій О.І.

		д.ю.н., проф.


Гринюк Р.Ф.

		Донецький національний університет



		187 

		Юридичні факти в конституційному праві України

		Бровченко Н.В.

		к.ю.н., доц.

Батанов О.В.

		Запорізький національний університет



		188 

		Конституційно-правовий статус депутата в парламентах країн Європейського Союзу

		Лисенко В.О.

		д.ю.н., доц.

Бостан С.К.

		Запорізький національний університет



		189 

		Форми державного правління країн Європейського Союзу: конституційні моделі та політична практика

		Озерова К.І.

		д.ю.н., доц.

Бостан С.К.

		Запорізький національний університет



		190 

		Конституційні засади територіальної організації публічної влади в країнах Європейського Союзу

		Третьяченко М.О.

		д.ю.н., доц.

Бостан С.К.

		Запорізький національний університет



		191 

		Акти конституційного правосуддя: проблеми теорії і практики

		Віламова Н.О.

		акад. НАН України


Шемшученко Ю.С.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		192 

		Конституційно-правовий статус Збройних Сил України




		Волкотруб Л.В.

		к.філос.н., с.н.с.


Антонов В.О.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		193 

		Конституційно-правове регулювання відомчих та місцевих нагород

		Гайовий В.І.

		д.ю.н., проф.


Кафарський В.І.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		194 

		Український народ як суб’єкт конституційного права

		Неліна Н.В.

		д.політ.н., проф.


Кресіна І.О.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		195 

		Строки в конституційному праві України

		Стрільчук В.А.

		акад. НАН України


Шемшученко Ю.С.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		196 

		Європейські правові стандарти у місцевому самоврядуванні України: конституційно-правовий аналіз

		Демченко І.С.

		д.ю.н. проф.


Копиленко О.Л.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		197 

		Акти органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики

		Лагус І.І.

		д.ю.н., доцент


Борденюк В.І.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		198 

		Парламентський регламент як правова форма регулювання порядку діяльності представницького органу державної влади: українська та зарубіжні моделі

		Мотринець С.І.

		д.ю.н., проф.


Зайчук О.В.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		199 

		Муніципальний процес в Україні: питання становлення, розвитку та нормативно-правового забезпечення

		Носова В.М.

		д.ю.н., проф.


Баймуратов М.О.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		200 

		Органи судочинства як суб’єкти забезпечення конституційного контролю

		Плаксій О.Б.

		к.ю.н.


Бурлай Є.В.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		201 

		Конституційно-правове регулювання забезпечення прав споживачів в Україні

		Тищенко Ю.В.

		д.ю.н., проф.


Копиленко О.Л.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		202 

		Європейський Союз і Україна: конституційно-правовий механізм забезпечення зобов’язань України

		Буняк Ю.В.

		доц. 

Рудоквас О.С.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		203 

		Конституційно-правовий статус центральних органів зовнішніх зносин України

		Ісаєнко А.В.

		доц. 

Рудоквас О.С.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		204 

		Конституційно-правові основи  адміністративно-територіального устрою України

		Іщенко О.П.

		проф. 

Портнов А.В.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		205 

		Конституційно-правовий статус глави уряду

		Макарова З.С.

		проф. 

Шукліна Н.Г.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		206 

		Вища рада юстиції: конституційно-правові проблеми організації та функціонування

		Марчук О.Л.

		доц. 

Городецький О.В.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		207 

		Європейський Суд з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод

		Панасюк В.В.

		проф. 


Портнов А.В.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		208 

		Конституційне право на життя в системі особистих прав людини і громадянина в Україні

		Самокиш К.О.

		проф. 

Шукліна Н.Г.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		209 

		Гарантії прав територіальної громади: конституційно-правовий аспект

		Русанова С.Ю.

		д.ю.н., проф.


Гуренко-Вайц-
ман М .М.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ 



		210 

		Конституційне право на працю та його реалізація в умовах європейської міждержавної інтеграції                     


(2008)

		Барегамян С.Х.

		к.ю.н., доц.


Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		211 

		Конституційно-правове забезпечення європейських стандартів регіонального самоврядування в Україні

		Василькова Є.А.

		д.ю.н., проф.

Баймуратов М.О.

		Маріупольський державний університет



		212 

		Конституційно-правове забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством ЄС: проблеми теорії та практики

		Гоша І.О.

		к.ю.н., доц.

Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		213 

		Роль органів місцевого самоврядування в становленні та розвитку системи фізичної культури та спорту в територіальній громаді 

		Згура С.О.

		д.ю.н., проф.

Баймуратов М.О.

		Маріупольський державний університет



		214 

		Міжнародний договір як джерело муніципального права: проблеми теорії та практики                                             


(2008)

		Квач С.С.

		к.ю.н., доц.


Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		215 

		Роль Конституційного Суду України в становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії та практики

		Керман В.В.

		к.ю.н., доц.


Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		216 

		Роль політичних партій у становленні та здійсненні місцевого самоврядування в Україні

(2008)

		Куренной В.К.

		к.ю.н., доц. 


Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		217 

		Конституційні повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення національної безпеки та оборони України: проблеми теорії та практики                                        (2008)

		Масензов О.І.

		к.ю.н., доц. 


Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		218 

		Конституційно-правові основи реалізації інформаційної функції місцевого самоврядування

		Мацегора Д.С.

		д.ю.н., проф.


Баймуратов М.О.

		Маріупольський державний університет



		219 

		Конституційні реформи у державах–членах ЄС в умовах інтеграційних процесів

(2008)

		Пересада О.М.

		к.ю.н., доц. 


Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		220 

		Конституційні повноваження Верховної Ради України у сфері становлення та розвитку місцевого самоврядування             


(2008)

		Український С.С.

		к.ю.н., доц.


Сліденко І.Д.

		Маріупольський державний університет



		221 

		Конституційно-правове забезпечення прав національних меншин в умовах європейської міждержавної інтеграції: порівняльно-правовий аспект                               


(2008)

		Шевердіна Г.В.

		к.ю.н., доц.


Волошин Ю.О.

		Маріупольський державний університет



		222 

		Конституційне право на відшкодування шкоди та його забезпечення в Україні

		Баран С.О.




		к.ю.н., проф. 


Олійник А.Ю.

		Національна академія внутрішніх справ



		223 

		Правові норми в муніципальному праві України

		Дутка М.Т.




		к.ю.н., доц.


Солоненко О.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		224 

		Конституційне право громадян України на державну службу та гарантії його реалізації

		Кротенко С.В.

		к.ю.н., проф.


Олійник А.Ю.

		Національна академія внутрішніх справ



		225 

		Конституційно-правовий статус вищих виборчих органів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

		Лазарев А.А.




		д.ю.н., проф.


Колодій А.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		226 

		Конституційно-правовий статус біженців в Україні

		Мартинюк Ю.М.




		д.ю.н., проф.


Колодій А.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		227 

		Право на правову допомогу: конституційно-правові аспекти розуміння та реалізація

		Присяжненко А.М.




		к.ю.н., доц.


Барчук Г.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		228 

		Реалізація права громадян на службу в органах місцевого самоврядування

		Сьох К.Я.




		к.ю.н., проф.


Олійник А.Ю.

		Національна академія внутрішніх справ



		229 

		Захист конституційних прав і свобод іноземців в Україні: конституційно-правові основи

		Тимошек О.М.




		к.ю.н., доц.


Солоненко О.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		230 

		Конституційно-правовий статус місцевих органів державної виконавчої влади в Україні

		Чемоданова Г.О.




		к.ю.н., доц. 


Калиновський Б.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		231 

		Принцип поділу влади в правових позиціях Конституційного Суду України

		Рева Р.Р.

		к.ю.н., доц.


Слінько Т.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		232 

		Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації

		Бакумов О.О.

		д.ю.н., доц.


Барабаш Ю.Г.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		233 

		Кабінет Міністрів України як суб’єкт економічної системи: конституційно-правовий аспект

		Задихайло Д.Д.

		д.ю.н., доц.


Барабаш Ю.Г.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		234 

		Конституційно-правове регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні

		Ісаєнко І.П.

		к.ю.н., доц.


Слінько Т.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		235 

		Конституційно-правове регулювання форм діяльності депутатів місцевих Рад в Україні

		Омелько І.І.

		к.ю.н., доц.


Серьогіна С.Г.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		236 

		Правовий статус депутатів місцевих Рад в Україні та в Росії: порівняльно-правовий аналіз

		Кіслуна В.В.




		д.ю.н., проф. 


Прієшкіна О.В.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		237 

		Принципи правосуддя як гарантія дотримання конституційних прав осіб у правовій державі

		Колісніченко П.В.




		д.ю.н., проф. 

Корчевна Л. О.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		238 

		Виборчий процес як ознака демократичності держави і суспільства

		Унтілова О.Є.




		к.ю.н., доц.


Кузнєцова З.В.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		239 

		Функції та компетенція Адміністрації Президента України

		Монул Л.М.

		д.ю.н., проф. 


Орзіх М.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		240 

		Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України:  розвиток законодавства та юридичної практики


(уточнення теми)

		Олькіна О.В.




		д.ю.н., проф. 


Орзіх М.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		241 

		Конституціоналізація процесів європейської інтеграції України

		Чернопищук Я.В.

		д.ю.н., проф.


Орзіх М.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		242 

		Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України 


(уточнення теми)

		Адашис Л.І.


 

		д.ю.н., проф. 


Марцеляк О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		243 

		Конституційно-правові засади права власності в Україні

		Гаєвська Ю.С.

		д.ю.н., проф.


Колісник В.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		244 

		Конституційно-правовий статус члена Кабінету Міністрів України

		Горова К.П.

		д.ю.н., проф. 


Марцеляк О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		245 

		Інститут правового моніторингу як засіб оптимізації національної системи законодавства: конституційно-правовий аспект 

		Градова Ю.В.

		к.ю.н., доц. 


Серьогін В.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		246 

		Державний лад монархій Арабського Сходу в умовах модернізації

		Гришко Л.М.

		к.ю.н., доц. 


Серьогін В.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		247 

		Право людини на повагу до її гідності: конституційно-правовий аспект

		Задерій І.А.

		к.ю.н., доц. Летнянчин Л.І.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		248 

		Конституційне право громадян України на свободу об’єднання у громадські організації 

		Климкін К.Є.

		к.ю.н., доц. 


Боняк В.О. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		249 

		Конституційне право на страйк в Україні 

		Коломоєць Ю.О.

		к.ю.н., доц. 


Боняк В.О. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		250 

		Прокуратура України і її роль у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина 

		Мавдрик М.Я.

		д.ю.н., проф. 


Марцеляк О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		251 

		Кабінет Міністрів України: конституційно-правові засади організації і діяльності

		Пономаренко М.В.

		д.ю.н., проф. 


Марцеляк О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		252 

		Конституційно-правовий інститут дострокового припинення повноважень Президента України 

		Старків І.М.

		д.ю.н., проф. 


Марцеляк О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		253 

		Конституційно-правовий статус вищих спеціалізованих судів в Україні

		Макогон І.С.

		д.ю.н., проф.


Сердюк 

		Інститут законодавства Верховної Ради України

		Тема не відповідає паспорту спеціальності



		254 

		Особливості функціонування та проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина нового покоління у сучасній державі (на прикладі біологічних)                       


(2008)

		Тиріна М.П.

		к.ю.н., доц.


Сліденко І.Д.

		Маріупольський державний університет

		Тема потребує уточнення



		255 

		Діяльність органів прокуратури України щодо протидії обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина: проблеми теорії та практики (2008)

		Туру О.О.

		д.ю.н., проф.


Баймуратов М.О.

		Маріупольський державний університет

		Тема потребує уточнення в контексті відповідності паспорту спеціальності



		256 

		Принцип єдиного громадянства в конституційному праві України: порівняльно-правове дослідження

(2008)

		Хараджа О.О.

		к.ю.н., доц.


Сліденко І.Д.

		Маріупольський державний університет

		Невдале формулювання теми, оскільки порівняльно-правовий підхід потребує уточнення предметів (об’єктів, правових явищ), які передбачається порівнювати в процесі дослідження



		257 

		Правовий захист конституційних прав людини і громадянина нотаріатом в Україні

		Гура І.В.




		к.ю.н., доц.


Калиновський Б.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема не відповідає паспорту спеціальності



		258 

		Ефективність реалізації муніципально-правових санкцій в Україні

		Салівон Г.І.

		к.ю.н., доц.


Стешенко Т.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Занадто вузька тема, 


особливо з огляду на недостатню розробленість теорії муніципально-правових санкцій





ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;


МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (12.00.03)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа



		259 

		Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей


(2009)

		Красицька Л.В.

		д.ю.н. проф.


Шишка Р.Б.

		Донецький національний університет



		260 

		Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)

		Шимон С.І.

		д.ю.н., с.н.с


Кучеренко І.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		261 

		Процесуальні гарантії у цивільному судочинстві України

		Захарова О.С.

		проф. 

Дзера О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		262 

		Правовий режим нерухомості в Україні та державах Європейського Союзу: порівняльно-правові аспекти

		Самойлов М.О.

		д.ю.н., проф.


Погрібний О.О.

		Кримський юридичний інститут


МВС України



		263 

		Проблеми договірного регулювання зобов’язань з надання фінансових послуг фізичним особам

		Лепех С.М.

		д.ю.н., проф.


Коссак В.М.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		264 

		Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні

		Якубівський І.Є.

		д.ю.н., проф.


Коссак В.М.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		265 

		Проблеми тлумачення цивільно-правових норм в механізмі правореалізації

		Антошкіна В.К.

		д.ю.н., проф.


Жилінкова І.В.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		266 

		Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві


(перезатвердження теми)

		Гусаров К.В.




		к.ю.н., проф.


Комаров В.В.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		267 

		Окреме провадження в цивільно-процесуальному праві України

		Ясинок М.М.

		д.ю.н., проф. 


Мінченко Р.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		268 

		Джерела сімейного права

		Ватрас В.А.

		д.ю.н., проф.


Стефанчук Р.О.

		Хмельницький університет управління та права





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		269 

		Цивільно-правова політика України

		Музика Л.А.

		д.ю.н., проф.


Стефанчук Р.О.

		Академія адвокатури України

		Тема не належить до спеціальності 12.00.03



		270 

		Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні


(уточнення теми)

		Кармаза О.О.



		проф. 

Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема потребує уточнення і редагування



		271 

		Теоретичні та практичні засади правового регулювання договірних підрядних відносин у цивільному праві України

		Гриняк А.Б.

		д.ю.н., проф. 


Луць В.В.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

		Тема потребує редагування



		272 

		Теорія цивільного правовідношення

		Міхно О.І.

		д.ю.н., проф.  


Дзера О.В. 

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

		Тема потребує уточнення і редагування



		273 

		Теоретичні проблеми правового регулювання банківської діяльності

		Молодико К.Ю.

		к.ю.н., доц.


Крупчан О.Д.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

		Тема виходить за межі спеціальності 12.00.03



		274 

		Цивільно-правові відносини, що опосередковують надання послуг морського круїзу

		Адамова О.С.

		д.ю.н., проф. 


Харитонов Є.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Недостатній рівень актуальності теми для докторської дисертації



		275 

		Теоретичні проблеми цивільно-правових відносин, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності

		Булеца С.Б.

		д.ю.н., проф. 


Харитонов Є.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує редагування



		276 

		Регресні зобов’язання за цивільним правом України: проблеми теорії і практики

		Жила О.В.

		д.ю.н., проф. 


Харитонов Є.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує редагування



		277 

		Елементи цивільно-правового договору

		Блащук Т.В.

		д.ю.н., проф.


Дзера О.В.

		Національний університет «Острозька академія»

		Тема потребує уточнення і редагування



		278 

		Теоретичні основи цивільно-правового регулювання виникнення, реалізації та захисту соматичних прав фізичних осіб в Україні

		Валах В.В.

		 

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова

		Недостатній рівень актуальності теми для докторської дисертації



		279 

		Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект

		Жорнокуй Ю.М.

		д.ю.н., проф. 

Спасибо-
Фатєєва І.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує редагування



		280 

		Цивільно-правове регулювання надання туристичних послуг

		Спіжов В.В.

		д.ю.н., проф. 


Шишка Р.Б.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Недостатній рівень актуальності теми для докторської дисертації.

Тема близька до затвердженої теми кандидатської дисертації Троценко  І.В. (2010)



		281 

		Цивільно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет

		Шишка О.Р.

		д.ю.н., проф.


Майданик Р.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Недостатній рівень актуальності теми для докторської дисертації





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		282 

		Цивільно-правова охорона комерційних позначень за законодавством Республіки Польща та України (порівняльно-правовий аспект)

		Савич С.С. 




		к.ю.н., проф.

Бошицький Ю.Л.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки



		283 

		Зловживання процесуальними правами учасниками цивільного процесу

		Болокан Т.А.

		к.ю.н., доц.

Чорнооченко С.І.

		Запорізький національний університет



		284 

		Цивільно-правове регулювання оренди землі 
(за законодавством України)

		Луцик Т.В.

		д.ю.н., проф.

Шишка Р.Б.

		Запорізький національний університет



		285 

		Цивільно-правове регулювання утворення та діяльності органів управління банківських установ в Україні

		Величко Б.М.

		д.ю.н., с.н.с.


Кучеренко І.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		286 

		Юридична конструкція речових прав господарського відання та оперативного управління як форм реалізації права власності

		Козій Д.О.

		д.ю.н., проф. Шевченко Я.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		287 

		Правове становище дитини за сімейним законодавством України: теорія та практика

		Крижановська В.П.

		д.ю.н., проф.

Шевченко Я.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		288 

		Цивільно-правові способи захисту права приватної власності на земельні ділянки в Україні

		Кулинич О.П.

		д.ю.н.,  с.н.с.


Кучеренко І.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		289 

		Правове регулювання спадкування обов’язкової частки в Україні та європейських країнах

		Павлюк Н.М.

		д.ю.н., проф.


Шевченко Я.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		290 

		Здійснення та охорона спадкових прав




		Рачок О.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Венецька М.І.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		291 

		Кондикційні зобов’язання в цивільному праві




		Суханова Т.О.

		д.ю.н., проф. 


Шевченко Я.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		292 

		Порівняльно-правовий аналіз морського страхування за законодавством Англії, Норвегії, України

		Шестова С.О.

		д.ю.н., проф.


Шевченко Я.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		293 

		Колективне  управління майновими авторськими та суміжними правами в праві України

		Щерба Л.Р.

		д.ю.н., с.н.с.


Кучеренко І.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України



		294 

		Проблеми злиття та поглинання у міжнародному приватному праві

		Вербов С.В.

		к.ю.н., доц.

Криволапов Б.М.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



		295 

		Право давності як інститут права власності у міжнародному приватному праві

		Проскуров М.В.

		к.ю.н., доц.

Криволапов Б.М.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



		296 

		Міжнародно-правове регулювання шлюбно-сімейних відносин

		Ткаченко Є.А.

		к.ю.н., доц. 


Калакура В.Я.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



		297 

		Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України

		Хірс Я.О.

		проф.


Майданик Р.А.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		298 

		Стадії процесу доказування в цивільному процесі України

		Шкребець Д.В.

		доц. 


Радзієвська Л.К.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		299 

		Касаційне оскарження в цивільному процесі України 

		Войтовський В.С.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		300 

		Приведення судових рішень до примусового виконання в цивільному процесі

		Ляшенко Р.О.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		301 

		Особливості розгляду справ про позбавлення батьківських прав у цивільному судочинстві України

		Скіченко А.А.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		302 

		Самозахист в цивільному праві України

		Кравець О.В.

		проф. 


Кохановська О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		303 

		Цивільно-правова охорона «добре відомих» знаків

		Голубовська А.Ю. 

		проф. 


Дзера О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		304 

		Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб’єкти цивільного права

		Борденюк В.В.

		проф. 


Дзера О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		305 

		Правове регулювання відносин осіб, що перебувають у «фактичному шлюбі»

		Войнаровська О.І.

		проф. 


Боднар Т.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		306 

		Ухвали в цивільному процесі України

		Лисенко Л.С.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		307 

		Захист прав подружжя та членів сім’ї (за матеріалами судової практики)

		Данилів О.В.

		проф. 


Кохановська О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		308 

		Докази в нотаріальному процесі

		Білозерська Є.І.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		309 

		Реалізація та захист прав та інтересів в акціонерних товариствах (цивільно-правовий аспект)

		Кузнєцов Ю.О.

		проф. 


Кохановська О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		310 

		Дисертація як об’єкт авторського права (на матеріалах практики)

		Васькова І.К.

		проф. 


Кохановська О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		311 

		Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів


(уточнення теми)

		Янчук А.В.




		проф. 


Майданик Р.А.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		312 

		Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах


(уточнення теми)


		Бондаренко Л.О.




		проф.


Кузнецова Н.С.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		313 

		Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний і процесуальний аспекти

		Зіновьєва А.В.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		314 

		Гарантія як спосіб забезпечення зобов’язань

		Паракуда О.В.

		проф. 

Дзера О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		315 

		Цивільно-правова відповідальність учасників корпоративних правовідносин

		Пасічник К.М.

		проф. 

Майданик Р.А.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		316 

		Принципи нотаріального процесу в Україні

		Горбань Н.С.

		проф. 

Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		317 

		Інститут реклами: цивільно-правовий аспект

		Воєводін Б.В.

		проф. 

Кохановська О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		318 

		Договірні правовідносини в авторському праві України

		Бажанов В.О.

		проф. 

Кохановська О.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		319 

		Правова охорона інтелектуальної власності у сфері фармакології в Україні

		Гродзинський А.М




		к.ю.н., доц.


Кашинцева О.Ю.




		Київський університет права НАН України



		320 

		Сторони в цивільному процесі

		Журба І.О

		д.ю.н., проф.


Фурса С.Я.

		Київський університет права НАН України



		321 

		Захист цивільних прав власника


		Сичевська А.М.



		к.ю.н.


Харченко О.С.

		Київський університет права НАН України



		322 

		Виконання цивільно-правового зобов’язання третьою особою у договорах про надання послуг

		Михалюк О.В.

		к.ю.н. ,доц.


Бек Ю.Б.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		323 

		Інститут походження дитини в сімейному праві України

		Рубець І.В.

		к.ю.н., доц.


Лепех С.М.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		324 

		Процесуальні форми реалізації цивільної юрисдикції

		Ференц О.І.

		к.ю.н., доц.


Угриновська О.І.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		325 

		Об’єкти інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України: цивільно-правовий аспект

		Осипова Ю.В.




		д.ю.н., доц. 


Орлюк О.П.

		Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України 



		326 

		Правовий режим службових об’єктів інтелектуальної власності

		Рязанова Н.І.




		д.ю.н., доц. 


Орлюк О.П.

		Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України 



		327 

		Житло як об’єкт права власності

		Бернацький М.В.




		д.ю.н., доц.


Галянтич М.К.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		328 

		Об’єкти спадкування за цивільним законодавством України

		Гелич А.О.

		к.ю.н., доц. 


Козловська Л.В.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		329 

		Цивільно-правове регулювання іпотеки об’єктів незавершеного будівництва

		Кирилюк Д.В.

		к.ю.н.

Молодико К.Ю. 

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		330 

		Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права

		Кочин В.В.

		д.ю.н., доц. 


Галянтич М.К.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		331 

		Договір зберігання вантажу у морських торговельних портах України

		Кужко С.Ю.

		д.ю.н., доц.


Галянтич М.К.

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



		332 

		Показання свідка як засіб доказування в цивільному процесі

		Марченко Р.В.

		к.ю.н., доц. 

Кройтор В.А.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		333 

		Непоіменовані договори в цивільному праві України

		Мигалюк Л.В.

		д.ю.н., проф.

Луць В.В.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		334 

		Генетично модифіковані продукти як об’єкти цивільно-правових відносин

		Москалюк Н.Б.

		д.ю.н., доц. 


Васильєва В.А.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		335 

		Відповідальність за шкоду, що завдана співробітникам правоохоронних органів

		Присяжнюк В.П.

		д.ю.н., проф. 

Шишка Р.Б.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		336 

		Воля та волевиявлення в правочинах

		Скиданова К.В.

		д.ю.н., доц. 


Галянтич М.К. 

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		337 

		Рішення суду як підстава виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

		Тарасов А.В.

		д.ю.н., доц.


Галянтич М.К.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		338 

		Цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи

		Хортюк О.В.

		д.ю.н., проф.   

Луць В.В.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		339 

		Принцип добросовісності (BONA FIDES) в римському приватному праві та його рецепція у сучасні системи цивільного права

		Шаркова І.М.

		д.ю.н., проф.


Опришко В.Ф.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		340 

		Договір банківського вкладу за цивільним законодавством України

		Біда М.А.




		к.ю.н., проф.


Гопанчук В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		341 

		Цивільно-правовий статус спеціалізованих іпотечних установ в Україні

		Колосінський І.А.




		к.ю.н., доц.


Братель О.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		342 

		Захист інтересів власника при примусовому припиненні права власності

		Скрипник В.Л.




		д.ю.н., проф. 


Заіка Ю.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		343 

		Особливості відшкодування шкоди, завданої в результаті медичного втручання

		Сокол В.В.




		к.ю.н., доц.


Демиденко Н.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		344 

		Участь іноземних осіб у цивільному процесі України

		Чучкова Н.О.




		к.ю.н., доц.


Бичкова С.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		345 

		Правовий режим грошей як об’єктів цивільних прав

		Даниленко О.В.

		д.ю.н., проф.


Яроцький В.Л.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		346 

		Форми залучення депозитів Державним Ощадним Банком України (цивільно-правовий аспект)


(перезатвердження теми)

		Зінченко В.В.




		к.ю.н., проф.


Борисова В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		347 

		Визначення походження дитини за сімейним законодавством України

		Ігнатенко І.Ю.

		д.ю.н., проф.


Жилінкова І.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		348 

		Вина як умова цивільно-правової відповідальності

		Карнаух Б.П.

		к.ю.н., проф.


Борисова В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		349 

		Право власності державних корпорацій

		Кучер Т.В.

		к.ю.н., доц.


Домашенко М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		350 

		Підстави виникнення права власності держави Україна (цивільно-правовий аспект)

		Мотилюк О.В.

		д.ю.н., проф.


Яроцький В.Л.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		351 

		Визнання права власності як спосіб захисту цивільних прав

		Панченко І.М.

		к.ю.н., доц.


Печений О.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		352 

		Цивільно-правове регулювання перевезень автомобільним транспортом

		Прудіус С.С.

		к.ю.н., доц.


Печений О.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		353 

		Цивільно-правове регулювання факторингових правовідносин в банківській діяльності

		Ружанський О.В.

		к.ю.н., доц.


Соловйов О.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого
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		к.ю.н., ст.н.с.


Севрюкова І.Ф.

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

		Тема близька до затвердженої теми докторської дисертації  Спіжова В.В. (2010)



		421 

		Цивільно-правовий статус об′єднань громадян




		Ущапівська Л.В.

		д.ю.н.,  с.н.с.


Кучеренко І.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України

		Тема потребує уточнення



		422 

		Цивільно-правове регулювання будівельного підряду

		Черноволова О.Г.

		д.ю.н., с.н.с.


Кучеренко І.М.

		Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України

		Тема близька до затвердженої теми дисертації  Яровенко Т.Ю. (2010)



		423 

		Статус Суду в цивільному процесі

		Яценко Н.Г.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема потребує уточнення і редагування



		424 

		Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів

		Андрущенко Т.С.

		проф. 


Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема потребує редагування



		425 

		Договір купівлі-продажу в нотаріальній практиці

		Войт А.М.

		проф. 

Фурса С.Я.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема потребує уточнення і редагування



		426 

		Цивільно-правові основи завдатку

		Бойко А.О.

		к.ю.н.


Харченко О.С.




		Київський університет права НАН України

		Тема потребує редагування



		427 

		Нотаріальне посвідчення заповітів

		Калініченко О.В.



		д.ю.н., проф.


Фурса С.Я.

		Київський університет права НАН України

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		428 

		Процедура нотаріального провадження вжиття заходів до охорони спадкового майна

		Рудко Б.Б.



		д.ю.н., проф.


Фурса С.Я.

		Київський університет права НАН України

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		429 

		Оціночні категорії в цивільному праві України 

		Фролова О.В.

		д.ю.н., проф.


Шишка Р.Б.

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

		Тема потребує уточнення



		430 

		Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України

		Турчин-Кукарі-на І.В.

		к.ю.н., доц.


Богдан Й.Г.

		Львівський національний університет
імені Івана Франка

		Тема потребує уточнення



		431 

		Оподаткування операцій з майновими правами інтелектуальної власності

		Хоменко М.М.




		д.ю.н., доц.


Орлюк О.П.

		Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України 

		Тема не належить 
до спеціальності 12.00.03



		432 

		Цивільно-правове регулювання викупу акцій акціонерними товариствами в Україні

		Даниленко Є.М.

		к.ю.н. 


Бобрик В.І.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		433 

		Недійсність правочинів з дефектами волі

		Длугош О.І.

		к.ю.н.


Калаур І.Р.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

		Тема близька до затвердженої теми дисертації Лавріненко І.А. (2010)



		434 

		Договір про надання та використання банківської платіжної картки в цивільному праві України

		Шестіріков В.В.

		к.ю.н.


Бобрик В.І.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		435 

		Правочини з вадами волі

		Лавріненко І.А.

		к.ю.н., доц.


Баранова Л.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Тема близька до затвердженої теми дисертації Длугош О.І. (2010)



		436 

		Колізії суб’єктивних цивільних прав

		Ус М.В.

		д.ю.н., проф.


Спасибо-Фатє-


єва І.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Тема потребує уточнення і редагування



		437 

		Особисті види забезпечення виконання зобов’язання

		Шимон Л.С.

		к.ю.н., доц. Пучковська І.Й.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Тема потребує уточнення



		438 

		Договір будівельного підряду

		Яровенко Т.Ю.

		к.ю.н., проф.


Борисова В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Тема близька до затвердженої теми дисертації Черноволо-


вої О.Г. (2010)



		439 

		Апеляційне провадження в цивільному судочинстві в контексті судової реформи

		Іліопол І.М.

		д.ю.н., проф. 


Мінченко Р.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує уточнення



		440 

		Нотаріальні дії у корпоративних правовідносинах

		Крижановсь-


ка І.В.

		д.ю.н., проф. 


Харитонова О.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує уточнення



		441 

		Цивільні правовідносини, що виникають у зв’язку зі створенням загрози завдання шкоди

		Хижняк О.С.

		д.ю.н., проф. 


Харитонов Є.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує уточнення



		442 

		Цивільний процес України і Сполучених Штатів Америки (порівняльно-правова характеристика)

		Полтавчук Ю.О.

		д.ю.н., проф. 


Мінченко Р.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема сформульована некоректно



		443 

		Засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності за цивільним законодавством України

		Саглаєва Н.О.

		д.ю.н., проф. 


Харитонова О.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує уточнення



		444 

		Судовий захист цивільного права та інтересу як загальна засада цивільного законодавства України


(уточнення теми)

		Сидоренко М.В.


 

		к.ю.н., доц. 


Зубар В.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує уточнення



		445 

		Умови договору купівлі-продажу: цивільно-правова характеристика

		Марченко Ю.А.



		к.ю.н., доц.


Блащук Т.В.

		Національний університет «Острозька академія» 

		Тема потребує редагування



		446 

		Правове регулювання управління державним майном

		Панчук І.О.

		к.ю.н., доц.


Блащук Т.В.

		Національний університет «Острозька академія» 

		Тема потребує редагування



		447 

		Цивільно-правовий захист прав споживачів на національному та міжнародному рівні

		Азарніна А.С.

		д.ю.н., проф. 

Канзафарова І.С.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова

		Тема потребує уточнення і редагування



		448 

		Цивільно-правове регулювання відносин у сфері професійного футболу

		Гніздовська Г.М.

		д.ю.н., проф. 

Канзафарова І.С.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова

		Тема потребує редагування й уточнення



		449 

		Цивільно-правове забезпечення інтересів учасників корпоративних відносин

		Іванов В.В.

		к.ю.н., доц. 


Труба В. І.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова

		Тема потребує редагування



		450 

		Компенсація шкоди, завданої особі діями Служби безпеки України 

		Втерковсь-


кий В.Д.

		к.ю.н., доц. 


Рега Ю.О.

		Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

		Тема сформульована некоректно



		451 

		Пріоритетні права в корпоративних правовідносинах

		Драгомирець-


ка І.Я. 

		к.ю.н., доц. Калаура І.Р.




		Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

		Тема потребує уточнення і редагування





		452 

		Цивільно-правове регулювання авторства на фотографічні твори в Україні 

		Зварич Ж.І.

		д.ю.н., проф.


Луць В.В.

		Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

		Тема потребує редагування



		453 

		Правове регулювання інформування учасників цивільного процесу

		Сметанюк В.Б.

		к.ю.н., доц.


Угриновська О.І.

		Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		454 

		Обмеження договірної свободи в цивільному праві України

		Схаб Т.Я.

		д.ю.н., доц.


Васильєва В.А.

		Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

		Тема потребує редагування й уточнення



		455 

		Земля як об’єкт цивільно-правового регулювання

		Гамолін І.В.

		к.ю.н. 


Соболєв О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення і редагування



		456 

		Правове регулювання власності в акціонерних відносинах


(уточнення теми)

		Головатенко О.В.




		к.ю.н., доц. 


Жорнокуй Ю.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує редагування



		457 

		Правове регулювання відносин подружжя по утриманню

		Луценко А.А.

		к.ю.н., доц.


Самойлов М.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення



		458 

		Договір тест-драйву автомобіля



		Моторна В.Ю.

		к.ю.н., доц. 


Мавліханова Р.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		459 

		Договір постачання води




		Павлик О.Б.

		к.ю.н., проф. 


Сергієнко В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення і редагування. Занадто вузька для кандидатської дисертації






		460 

		Цивільно-правове регулювання договірних відносин за участю аварійних комісарів

		Приходько А.А.

		к.ю.н. 


Глиняна К.М. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення і редагування. Занадто вузька для кандидатської дисертації



		461 

		Правове регулювання корпоративного інвестування: цивільно-правовий аспект

		Сущ О.П.

		к.ю.н., доц.  Сергієнко В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення



		462 

		Відплатність як ознака цивільно-правового договору

		Заверуха Т.М.

		к.ю.н., доц.


Гринько С.Д.

		Хмельницький університет управління та права

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		463 

		Відчуження майна особою, якій воно не належить

		Місяць А.П.

		д.ю.н., проф.



Стефанчук Р.О.

		Хмельницький університет управління та права

		Занадто вузька тема для кандидатської дисертації



		464 

		Цивільно-правові аспекти біоетики

		Слободян О.М.

		д.ю.н., проф.


Стефанчук Р.О.

		Хмельницький університет управління та права

		Тема потребує уточнення і редагування





ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (12.00.04)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа



		465 

		Господарсько-правове забезпечення діяльності комунальних підприємств

		Труш І.В.

		д.ю.н., акад. НАН України

Мамутов В.К.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		466 

		Теоретичні проблеми трансформації корпоративних відносин і корпоративного законодавства

		Лукач І.В.

		проф. 

Щербина І.В.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		467 

		Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)

		Пацурія Н.Б.

		

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		468 

		Господарсько-правовий механізм державного регулювання фондового ринку України

		Полюхович В.І.

		к.ю.н., доц.


Крупчан О.Д.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України



		469 

		Господарсько-правове регулювання банківських операцій в сучасних умовах

		Глібко С.В.

		

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		470 

		Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності

		Матвєєва А.В.

		

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, господарського 
та аграрного права НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		471 

		Застосування судами норм господарського права України

		Коваль В.М.

		д.ю.н., проф.


Подцерков-


ний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема не відповідає вимогам докторського дисертаційного дослідження, тобто є вузькоспеціалізованою





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		472 

		Господарсько-правові засоби попередження порушень суб’єктами господарювання кредитних зобов’язань 

		Бурлака В.В.

		д.ю.н. проф.


Бобкова А.Г.

		Донецький національний університет



		473 

		Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями за законодавством України та Китайської Народної Республіки

		Гіря М.М.

		д.ю.н. проф.


Бобкова А.Г.

		Донецький національний університет



		474 

		Правовий статус холдингової компанії

		Ібрагімова Н.В.

		д.ю.н. проф.


Бобкова А.Г.

		Донецький національний університет



		475 

		Майнові права суб’єкта господарювання на винахід корисну модель промисловий зразок

		Круть А.С.

		к.ю.н. доц.


Коваль І.Ф.

		Донецький національний університет



		476 

		Недійсність господарського договору що суперечить інтересам держави і суспільства

		Саленко В.Ю.

		к.ю.н. доц.


Кущ Л.І.

		Донецький національний університет



		477 

		Правове регулювання господарської діяльності у гірничодобувній галузі: адаптація до законодавства ЄС

		Скубченко І.Ю.

		к.ю.н. доц.


Малига В.А.

		Донецький національний університет



		478 

		Договірна дисципліна в діяльності суб′єктів господарювання: теорія і практика

		Синицька В.О.

		к.ю.н.,c.н.с.


Нагребельний В.П.

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



		479 

		Відповідальність держави та збитки, неправомірно завдані суб’єктами осподарювання 


(перезатвердження теми)

		Болотова Г.Д.



		д.ю.н., акад..НАН України

Мамутов В.К.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		480 

		Правове забезпечення економічної конкуренції на ринку нафтопродуктів

		Ваваєва І.І.

		к.ю.н., доц. 


Джабраілов Р.А.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		481 

		Правове забезпечення кредитування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності

		Варданян В.В.

		к.ю.н., с.н.с. 


Дутов М.М.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		482 

		Правове забезпечення комунально-приватного партнерства в Україні

		Васьковець Д.С.

		к.ю.н., доц.


 Джабраілов Р.А.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		483 

		Правовий статус інституційних інвесторів

		Віхров С.О.

		к.ю.н., доц. 

Переверзєв О.М.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		484 

		Правовий статус комунальних банків України

		Герасименко Н.О.

		д.ю.н., доц. 

Устименко В.А.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		485 

		Господарсько-правове забезпечення діяльності виробничих кооперативів

		Коверзнев В.О.

		д.ю.н., доц. 


Віхров О.П.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		486 

		Правове забезпечення планування господарської діяльності в КНР

		Кучер О.С.

		д.ю.н., доц. 

Устименко В.А.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		487 

		Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства 


(перезатвердження теми)

		Міньковський С.В.

 

		к.ю.н., доц. 

Хахулін В.В.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		488 

		Господарсько-правове регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров’я

		Рижкова Є.Ю.

		к.ю.н., доц.

 Деревянко Б.В.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		489 

		Правове забезпечення господарської діяльності у державному секторі економіки

		Ставицький О.В.

		к.ю.н., доц. 


Джабраілов Р.А.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		490 

		Господарська оренда державного майна

		Сухоставець І.В.

		к.ю.н. 

Титова О.В.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		491 

		Агентський договір у сфері господарювання

		Тодуа Т.Л.

		д.ю.н., доц. 

Зельдіна О.Р.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		492 

		Іпотека як засіб забезпечення виконання господарських зобов’язань

		Тюрін Є.О.

		к.ю.н., доц. 


Булатов Є.В.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		493 

		Судовий захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємництва

		Хримлі О.Г.

		к.ю.н., доц. 


Зельдіна О.Р.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		494 

		Розгляд корпоративних спорів в господарської діяльності у державному секторі економіки

		Хрипун О.А.

		д.ю.н., доц. 

Зельдіна О.Р.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		495 

		Правове забезпечення регулярних пасажирських автобусних перевезень як вид господарської діяльності

		Хромов О.І.

		к.ю.н., доц. 

Малига В.А.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		496 

		Господарсько-правове регулювання надання послуг в умовах членства України в СОТ

		Шульга Р.Р.

		к.ю.н., доц. 

Ашурков О.О.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України



		497 

		Участь іноземних суб’єктів господарювання в господарському процесі України

		Кучерявенко Т.Є.

		д.ю.н, проф. 

Беляневич О.А.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		498 

		Державний захист конкуренції підприємницької діяльності у сфері капітального будівництва

		Бережок С.І.




		д.ю.н.., чл.-кор. НАН України

Семчик В.І.

		Київський університет права НАН України



		499 

		Розгляд грошових вимог кредиторів у процедурі банкрутства

		Василюк І.М.

		д.ю.н., проф.


Поляков Б.М.

		Київський університет права НАН України



		500 

		Особливості правового взаємозв'язку виконавчого провадження з процедурою банкрутства

		Ніколаєва І.В.




		д.ю.н., проф.


Поляков Б.М.

		Київський університет права НАН України



		501 

		Правове регулювання процедур банкрутства юридичної особи -відсутнього боржника

		Пригуза П.Д.

		д.ю.н., проф.


Поляков Б.М.

		Київський університет права НАН України



		502 

		Господарсько-правове забезпечення діяльності державних та комунальних унітарних підприємств в Україні

		Бровдій А.М.

		к.ю.н., доц.


Бойчук Р.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		503 

		Господарсько-правове забезпечення літакобудування в Україні

		Бронова Ю.Г.

		к.ю.н., доц.


Денисова Р.О.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		504 

		Господарсько-правове забезпечення розвитку фармацевтичної галузі в Україні

		Ворона Р.О.

		к.ю.н., доц.


Товкун І.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		505 

		Господарсько-правове регулювання діяльності з постачання електричної енергії

		Габор О.М.

		к.ю.н., доц.


Задихайло Д.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		506 

		Правове регулювання банкрутства фізичної особи-підприємця

		Грищенко О.В.

		к.ю.н., доц.


Бойчук Р.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		507 

		Господарсько-правове забезпечення структурних трансформацій у складі національної економіки

		Дерев’нко Д.В.

		к.ю.н., доц.


Товкун І.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		508 

		Земельна ділянка у цілісному майновому комплексі суб’єктів господарювання

		Качур Л.А.

		д.ю.н., доц.


Атаманова Ю.Є.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		509 

		Господарсько-правове забезпечення діяльності житлово-будівельних кооперативів в сучасних умовах

		Ковальова О.П.

		к.ю.н., доц.


Барахтян Н.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		510 

		Господарсько-правове забезпечення діяльності організацій теле- і радіомовлення

		Кононова О.В.

		к.ю.н., доц.


Барахтян Н.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		511 

		Господарсько-правове забезпечення некомерційної інвестиційної діяльності в Україні

		Левченко Ю.І.

		к.ю.н., доц.


Задихайло Д.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		512 

		Господарсько-правовий механізм розпорядження майном суб’єктом підприємницької діяльності (за матеріалами судової практики)

		Левшина Я.О.

		к.ю.н., доц.


Селіванова І.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		513 

		Господарсько-правове забезпечення діяльності морських портів України

		Льоговська Ю.М.

		к.ю.н., доц.


Бойчук Р.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		514 

		Господарсько-правове регулювання діяльності аптечних закладів

		Морщагіна Н.С.

		к.ю.н., доц.


Барахтян О.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		515 

		Правове регулювання господарської діяльності у сфері оцінки майна

		Науменко А.В.

		к.ю.н., доц.


Селіванова І.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		516 

		Договірне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства України (за матеріалами судової практики)

		Петен Я.Л.

		к.ю.н., доц.


Селіванова І.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		517 

		Господарсько-правовий статус підприємств залізничного транспорту України

		Прокоп’єв Р.Є.

		к.ю.н., доц.


Бойчук Р.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		518 

		Господарсько-правове забезпечення будівельної політики в Україні

		Садич О.І.

		к.ю.н., доц.


Барахтян О.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		519 

		Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні

		Семенишин А.В.

		к.ю.н., доц.


Задихайло Д.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		520 

		Господарсько-правове забезпечення державної промислової політики в Україні

		Усатий В.О.

		к.ю.н., доц.


Денисова Р.О.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		521 

		Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки

		Швидка Т.І.

		к.ю.н., доц.


Задихайло Д.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		522 

		Державні гарантії підприємницької діяльності

		Александрова О.К.

		д.ю.н., проф.


Зельдіна О.Р.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		523 

		Господарсько-правове забезпечення порядку виробництва та обігу нафтопродуктів в Україні

		Бєлянська М.В.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		524 

		Спеціальні галузеві принципи господарського процесуального права

		Зуєва Л.Є.

		д.ю.н., проф.


Зельдіна О.Р.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		525 

		Стягнення збитків, завданих порушенням законодавчих вимог щодо здійснення господарської діяльності

		Кирплюк Д.В.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		526 

		Функції господарсько-правової відповідальності

		Коліна А.О.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		527 

		Господарсько-правовий механізм відчуження корпоративних прав

		Норочевський О.О.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		528 

		Господарсько-правові та процесуальні засоби відновлення платоспроможності підприємств агропромислового комплексу

		Оборотова О.Ю.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		529 

		Господарсько-правове забезпечення реалізації права державної власності в Україні

		Пенчева Г.М.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		530 

		Господарські правовідносини у сфері виробництва та реалізації зброї і боєприпасів

		Сухань П.С.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		531 

		Правове регулювання господарської діяльності в мережі Інтернет в Україні 

		Фомін А.І.

		д.ю.н., проф.


Зельдіна О.Р.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		532 

		Регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства

		Патрик  А.І.

		к.ю.н., доц.  

Степанова Т.В.

		Одеський національний університет імені І.І. Мечникова



		533 

		Арбітражна (третейська) угода у господарських договірних відносинах

		Чурай Г.В.

		к.ю.н., доц. 


Степанова Т.В.

		Одеський національний університет імені І.І. Мечникова





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, господарського 
та аграрного права НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		534 

		Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю: порівняльний аналіз

		Рябих Н.В. .

		к. ю. н., доц.

Самчук-Колодяжна З.Ф.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Уточнити напрямки порівняльного аналізу, враховуючи існуючі дослідження



		535 

		 Охорона групових інтересів органами управління при поглинанні

		Брєдова Г.В.

		д.ю.н. проф


Поляков Б.В.

		Донецький національний університет

		Тема потребує уточнення



		536 

		Підстави примусової ліквідації господарських товариств

		Дорошенко Л.М.

		к.ю.н.доц


Янкова О.С.

		Донецький національний університет

		В назві теми доцільно відобразити правовий аспект дослідження



		537 

		Правовий статус фізичної особи-підприємця

		Жоравович Д.О.

		к.ю.н. 


Черленяк М.І.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України

		Дублюється з темою Червинської М.Є. (2010)



		538 

		Захист прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання

		Клименко О.К.

		к.ю.н. 

Титова О.В.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України

		Тема занадто загальна для кандидатської дисертації



		539 

		Еволюція законодавства про підвідомчість господарських спорів

		Масло І.В.

		д.ю.н., доц. 


Зельдіна О.Р.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України

		Назва не містить вказівку на наукову проблему



		540 

		Правовий статус приватного підприємництва

		Червинська М.Є.

		д.ю.н., доц. 


Зельдіна О.Р.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України

		Некоректно сформульована назва теми. Дублюється з темою Жоранович Д.О. (2010)



		541 

		Господарсько-правова відповідальність суб’єктів господарювання


(уточнення теми)

		Заярний О.А.




		д.ю.н., проф. 

Беляневич О.А.

		Київський національний  університет  імені Тараса Шевченка

		Тема сформульована занадто широко для кандидатської дисертації



		542 

		Договори в акціонерних відносинах

		Штим Т.Б.

		д.ю.н., проф. 

Вінник О.М.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

		Тема сформульована некоректно, потрібно уточнити з огляду на  невизначеність поняття «акціонерні відносини»



		543 

		Законодавче забезпечення розгляду господарським судом спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності

		Бенедисюк І.М.

		д.ю.н., проф.


Поляков Б.М.

		Київський університет права НАН України

		Дублюється із темою Жоранович Д.О. (2010)



		544 

		Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

		Контарєва С.О.




		к.ю.н., доц.


Кашинцева О.Ю.

		Київський університет права НАН України

		Дублюється із темою Бенедисюк І.М.. (2010)



		545 

		Правові засоби припинення недобросовісної конкуренції в сфері промислової власності в Україні

		Львов Б.Ю.

		д.ю.н., проф.


Поляков Б.М.




		Київський університет права НАН України

		Некоректно cформульована назва теми: «в сфері використання об’єктів промислової власності»



		546 

		Господарсько-правове регулювання способів інвестування будівництва

		Рябова К.О.

		к.ю.н., доц.

Поєдинок В.В.

		Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України

		Тема сформульована некоректно, позаяк регулюються не способи, а відповідні суспільні відносини



		547 

		Виконання рішень господарського суду про стягнення майна

		Богданова Т.Д.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема потребує уточнення на предмет відповідності до спеціальності 12.00.04



		548 

		Письмові докази в господарському процесі

		Гаврилова А.А.

		к.ю.н., доц.


Мельник С.Б.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема охоплює досить вузьку і виключно прикладну проблематику наукового дослідження



		549 

		Господарсько-правове регулювання відносин поставки

		Лабунська Д.А.

		д.ю.н., проф.


Зельдіна О.Р.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Бажано було б вказати на ту чи іншу спеціалізацію



		550 

		Ухвали суду в господарському процесі

		Степанова Л.В.

		д.ю.н., проф.


Подцерковний О.П.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема присвячена вузькій і виключно прикладній проблемі



		551 

		Окрема думка судді в господарському процесі

		Бєла Є.Ю.

		к.ю.н., доц. 


 Степанова Т.В.

		Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

		Тема охоплює вузьку і виключно прикладну проблематику дослідження



		552 

		Правове регулювання договорів РЕПО 


(зміна теми)

		Копцюх Г.І.




		к.ю.н, доц. 


Смітюха А.В.

		Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

		Бажано було б вказати на зміст банківської операції а не використовувати її абревіатуру





ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (12.00.05)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа



		553 

		Гармонізація законодавства з охорони праці України із відповідним  законодавством Європейського Союзу

		Дей М.О.

		д.ю.н., проф.. 


Хуторян Н.М.

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



		554 

		Правовідносини у сфері соціального забезпечення

		Краснов Є.В.

		д.ю.н., проф.


Чанишева Г.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		555 

		Принципи трудового права України

		Лавріненко О.В.

		д.ю.н., проф.


Прилипко С.М.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		556 

		Взаємодія диспозитивного та імперативного методів правового регулювання у праві соціального забезпечення

		Пономаренко О.М.

		д. ю. н., проф. 


Процевський О.І.

		Харківський національний педагогічний університет 


ім. Г.С. Сковороди



		557 

		Співвідношення системи трудового права та системи законодавства про працю України

		Могілевський Л.В.

		д.ю.н., проф. 


Іншин М.І.

		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



		558 

		Соціальний захист державних службовців в Україні

		Безусий В.В.

		д.ю.н., проф. 


Іншин М.І.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Недостатній рівень актуальності теми для докторської дисертації 



		559 

		Державні службовці як суб’єкти трудового права України

		Клемпарський М.М.

		д.ю.н., проф. 


Іншин М.І.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Недостатній рівень актуальності теми для докторської дисертації 



		560 

		Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів


(уточнення теми)

		Мельник К.Ю.



		

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Недостатній рівень актуальності теми для докторської дисертації 





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		561 

		Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві

		Кузьменко Г.В.

		д.ю.н., доц.


Щербина В.І.

		Академія митної служби України



		562 

		Система соціального партнерства в Україні

		Джемисюк А.Ф.




		к.ю.н. доц.


Чубоха Н.Ф.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки



		563 

		Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення

		Кудрицька О.Я. 

		к. ю. н. доц.

Костюк В.Л.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки



		564 

		Правове регулювання укладання трудового договору

		Мороз С.В.

		д.ю.н., проф.


Прилипко С.М.

		Інститут держави і права ім. В.М.


Корецького НАН України



		565 

		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 



		566 

		Принципи пенсійного забезпечення

		Ширант А.А.

		Д.ю.н., проф..


Хуторян Н.М.

		Інститут держави і права ім. В.М.


Корецького НАН України



		567 

		Особливості трудового законодавства до праці державних службовців України

		Берченко С.А.

		проф. 


Іншин М.і.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		568 

		Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість

		Богдан І.А.

		доц. 


Панасюк О.Т.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		569 

		Забезпечення виконання зобов’язань за трудовим договором

(уточнення теми)

		Волинець В.В.


 

		доц. 


Панасюк О.Т.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		570 

		Правове регулювання заохочень за трудові заслуги 

		Машков К.Є.

		доц.


 Панасюк О.Т.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		571 

		Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями

		Морозов С.В.

		доц. 


Панасюк О.Т.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		572 

		Правове регулювання повноважень трудового колективу як суб’єкта трудового права

		Нікульшин Д.О.

		проф.


Іншин М.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		573 

		Додаткові умові трудового договору

		Славная Є.В.

		проф. 


Іншин М.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		574 

		Правове регулювання вирішення трудових спорів за законодавством України

		Коротенко Є.В.




		к.ю.н., доц.


Реус О.С.




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



		575 

		Правове регулювання зайнятості вивільнених працівників в умовах ринкової економіки

		Лисицина О.Б.

		д.ю.н., проф.


Венедіктов В.С.

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



		576 

		Правове регулювання матеріальної відповідальності в трудовому праві України 


(2009)

		Ткалич Ю.В.

		к.ю.н., доц.


Реус О.С.  

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






		577 

		Трудова правосуб’єктність юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

		Грачова Т.О.

		д.ю.н.,проф.


Пилипенко П.Д.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		578 

		Становлення та розвиток трудового права в Україні

		Гураш В.М.

		к.ю.н ,доц.


 Козак З.Я.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		579 

		Правове забезпечення соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

		Максимишин Р.В.

		к.ю.н ,доц.


 Бурак  В.Я.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		580 

		Правове регулювання відносин щодо нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства 

		Мельник А.В. 

		к.ю.н ,доц.


 Лещух Д.Р.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		581 

		Правове регулювання щорічних відпусток

		Авескулов В.Д.

		д.ю.н., проф.


Ярошенко О.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		582 

		Особливості розгляду спорів у сфері соціального забезпечення

		Вєннікова В.В.

		д.ю.н., проф.


Прилипко С.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		583 

		Правове регулювання трудової дисципліни науково-педагогічних працівників

		Охрімчук В.А.

		д.ю.н., проф.


Ярошенко О.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		584 

		Гарантії прав працівникам при звільненні їх у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та банкрутства


(перезатвердження теми)

		Радіонова-Водяницька В.О.




		к.ю.н., проф.


Жигалкін П.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		585 

		Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин

		Сидоренко А.С.

		д.ю.н., проф.


Прилипко С.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		586 

		Юридичні факти у трудовому праві України

		Андронова В.А.

		к.ю.н., доц.


Сирота І.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		587 

		Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України та зарубіжних країн

		Дмитрієва К.І.

		д.ю.н., проф.


Хуторян Н.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		588 

		Правове регулювання медичної допомоги в Україні

		Зогий І.М.

		д.ю.н., проф.


Чанишева Г.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		589 

		Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні

		Кайтанський О.С.

		д.ю.н., проф.


Чанишева Г.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		590 

		Правове регулювання пенсійного забезпечення громадян України за міждержавними договорами та угодами

		Карлюк Л.Р.

		д.ю.н., проф.


Чанишева Г.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		591 

		Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці

		Сорочишин М.В.

		д.ю.н., проф.


Хуторян Н.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		592 

		Соціальний захист військовослужбовців за законодавством України

		Шишлюк М.О.

		д.ю.н., проф.


Чанишева Г.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		593 

		Правове регулювання робочого часу.

		Сундукова Т.В.

		К.ю.н., доц. 


Сонін О.Е.

		Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського



		594 

		Взаємодія норм права та норм моралі в правовому регулюванні трудових відносин

		Тихонович Л.А.

		д. ю. н., проф. 


Процевський О.І.

		Харквський національний педагогічний університет 


ім.Г.С. Сковороди



		595 

		Правова природа функції заробітної плати

		Тіпа А.

		д. ю. н., проф. 


Процевський О.І.

		Харквський національний педагогічний університет 


ім.Г.С. Сковороди



		596 

		Правове регулювання обігу конфіденційної інформації в трудових відносинах 

		Худолій М.О.

		к. ю. н., доц. 


Шабанов Р.І.

		Харквський національний педагогічний університет 


ім.Г.С. Сковороди



		597 

		Виробнича демократія в сучасних умовах господарювання

		Яковець І.Ю.

		к. ю. н., доц. 


Яковлев В.В.

		Харквський національний педагогічний університет 


ім.Г.С. Сковороди



		598 

		Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

		Максимчук І.А.

		д. ю. н., проф. 


Процевський О.І.

		Харківський національний педагогічний університет 


ім. Г.С. Сковороди



		599 

		Правове регулювання грошового забезпечення службовців правоохоронних органів 

		Березовська О.С.

		к.ю.н., с.н.с. 


Мельник К.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		600 

		Правове регулювання оплати праці працівників органів внутрішніх справ України 

		Іващенко О.І.

		к.ю.н., доц.


Гоц В.Я.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		601 

		Стимулювання праці: трудо-правовий аспект 




		Пилипенко В.М.

		к.ю.н., с.н.с. 


Мельник К.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		602 

		Правове регулювання охорони праці на підприємствах в Україні 

		Черняєва А.Ю.

		к.ю.н., доц. 


Панасюк О.Т. 

		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



		603 

		Припинення трудового договору з економічних та організаційних причин

		Чиняєва О.М.

		д.ю.н., доц.


Щербина В.І.

		Академія митної служби України

		Тема потребує уточнення і редагування





		604 

		Правове регулювання призначення та виплати пенсій за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

		Матвієнко Є.П.




		д.ю.н., проф.


Венедіктов В.С.

		Прикарпатський національний  університет імені Василя Стефаника

		Тема потребує уточнення і редагування





ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;


ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО (12.00.06)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


консультант

		Наукова установа



		605 

		Договірне регулювання аграрних правовідносин в умовах участі України у Світовій організації торгівлі

		Духневич А.В.

		д.ю.н., проф.


Погрібний О.О.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки



		606 

		Регіон в правовому забезпеченні екологічної безпеки

		Барбашова Н.В.

		д.ю.н., проф.


Малишева Н.Р.

		Інститут держави і права ім. 


В.М. Корецького НАН України



		607 

		Ефективність правового регулювання земельних відносин в Україні

(2009) 

		Коваленко Т.О.

		

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		608 

		Проблеми земельного правопорядку у сфері містобудування

		Ковальчук Т.Г.

		

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		609 

		Права на чужу земельну ділянку: концептуальні засади набуття та реалізації

		Харитонова Т.Є.

		

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		610 

		Особливості правового регулювання використання і охорони довкілля Причорноморського регіону

		Черемнова А.І.

		

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		611 

		Концептуальні засади обігу земель: порівняльно-правовий аспект

		Пейчев К.П.

		д.ю.н., проф.


Гетьман А.П.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		612 

		Теоретичні проблеми розвитку аграрного законодавства України

		Багай Н.О.

		д.ю.н., проф.


Погрібний О.О.

(зміна наукового консультанта)

		Прикарпатський  національний університет  імені Василя Стефаника








КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		613 

		Еколого-правове регулювання енергозбереження за законодавством України

		Кістинюк Т.Р.

		д.ю.н., проф.


Малишева Н.Р.

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



		614 

		Правове забезпечення безплатної приватизації земель в Україні

		Когут Н.Д.

		к.ю.н. с.н.с.


Кулинич П.Ф.

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



		615 

		Правове регулювання використання державних аграрних інтервенцій як засобу підтримки сільськогосподарських товаровиробників України

		Костенко С.О.

		д.ю.н., член-кор. НАН України


Семчитк В.І.

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



		616 

		Правовий режим земель смуг відведення залізниць

		Ониськів О.М.

		д.ю.н., член-кор. НАН України


Семчитк В.І.

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



		617 

		Реалізація права на екологічну безпеку в Україні

		Третяк Т.О.

		д.ю.н., проф.


Малишева Н.Р.

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



		618 

		Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні

		Кондратьєва К.А.

		д.ю.н., роф. 

Балюк Г.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		619 

		Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні


(уточнення теми)

		Лисенко Я.О.




		д.ю.н., роф. 

Балюк Г.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		620 

		Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні

		Максименко М.І.

		д.ю.н., доц. 

Мірошниченко А.М.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		621 

		Стимулювання в механізмі правового регулювання екологічних відносин в Україні

		Ніжніченко О.А.

		д.ю.н., проф. 

Краснова М.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		622 

		Правове регулювання обмежень обігу земель в Україні

		Січкарь Д.В.

		д.ю.н., доц. 

Мірошниченко А.М.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		623 

		Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні

		Туцький Ю.В.

		д.ю.н., проф. 

Краснова М.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		624 

		Правовий режим земель курортів в Україні

		Федорович І.В.

		к.ю.н ,доц.


 Ващишин М.Я.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		625 

		Правові наслідки видання актів уповноваженими органами, які порушують земельні права суб’єктів

		Бурцев О.В.

		д.ю.н., проф.


Шульга М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		626 

		Правовий режим природних ресурсів, занесених до Червоної книги України

		Герасименко Я.О.

		д.ю.н., проф.


Гетьман А.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		627 

		Правові засади використання та охорони поверхневих вод в Україні

		Лебідь О.М.

		к.ю.н., доц.


Гордєєв В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		628 

		Правові засади продовольчої безпеки України

		Лушпаєв С.О.

		д.ю.н., доц.


Уркевич В.Ю.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		629 

		Правові засади відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва

		Мельник Н.О.

		д.ю.н., проф.


Шульга М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		630 

		Правовий режим земель трубопровідного транспорту

		Осадчий С.Ю.

		д.ю.н., проф.


Шульга М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		631 

		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



		632 

		Правове забезпечення дотримання екологічних вимог в процесі експлуатації підприємств в Україні

		Ребриста С.В.

		д.ю.н., проф.


Гетьман А.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		633 

		Порівняльно-правовий аналіз форм аграрного виробництва за законодавством ФРН і України

		Рижко П.О.

		д.ю.н., проф.


Статівка А.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		634 

		Правові засади використання та охорони підземних вод

		Сердюк О.В.

		д.ю.н., проф.


Шульга М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		635 

		Право власності на землю юридичних осіб

		Сучова І.М.

		д.ю.н., проф.


Шульга М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		636 

		Відшкодування збитків у системі захисту земельних прав

		Червенко А.Г.

		д.ю.н., проф.


Шульга М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		637 

		Правові засади використання водних об’єктів для риборозведення

		Чепак А.О.

		к.ю.н., доц.


Гордєєв В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		638 

		Особливості гармонізації аграрного законодавства України і законодавства ЄС

		Бицюра Л.В.

		д.ю.н., чл.-кор. НАН України

Семчик В.І.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		639 

		Правове регулювання охорони навколишнього природнього середовища в  сільськогосподарському виробництві України

		Ковач А.І.

		д.ю.н., проф. 


Єрмоленко В.М.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		640 

		Правовий режим майна сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

		Масін В.В.




		к.ю.н., доц. 


Труба В. І. 

		Одеський національний університет імені І.І. Мечникова



		641 

		Правове регулювання рекультивації земель  сільськогосподарського призначення в Україні

		Березняк А.А.

		к.ю.н., доц.


Каракаш І.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		642 

		Реалізація повноважень органами місцевого самоврядування у галузі земельних правовідносин

		Данилко Н.І.

		к.ю.н., доц.


Каракаш І.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		643 

		Правове регулювання продажу земельних ділянок на конкурентних засадах в Україні

		Караханян К.М.

		к.ю.н., доц.


Каракаш І.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		644 

		Правове регулювання споживчої кооперації на селі

		Римар Є.М.

		к.ю.н., доц.


Гавриш Н.С.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		645 

		Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні.

(2009)

		Єлькін С.В. 

		д.ю.н., проф.


Носік В.В.

		Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		646 

		Правове забезпечення цільового використання земель в Україні

		Посохова М.М.

		к.ю.н., ст.н.с.


Кулинич П.Ф.

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

		Тема близька до затвердженої теми кандидатської дисертації Марахіна Є.А.. (2010)



		647 

		Правове регулювання залучених земельних ділянок комунальної форми власності у господарський обіг

		Комарова О.С.

		к.ю.н. 

Татьков В.І.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України

		Тема сформульована некоректно в частині правового регулювання залучених земельних ділянок



		648 

		Правове забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням

		Марахін Є.А.

		д.ю.н., проф.

Бобкова А.Г.

		Інститут економіко-правових досліджень НАН України

		Тема близька до затвердженої теми кандидатської дисертації Посохової М.М.. (2010)



		649 

		Правове регулювання впливів діяльності на клімат в Україні

		Прохоренко К.А.

		д.ю.н., проф. 

Краснова М.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема сформульована некоректно в частині правового регулювання впливів діяльності



		650 

		Сільськогосподарські трудові відносини як предмет аграрного права

		Мягков О.Г.

		д.ю.н., проф.


Статівка А.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого

		Тема сформульована некоректно, оскільки сільськогосподарських трудових відносин не існує



		651 

		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

		Тема не відповідає спеціальності 12.00.06.  Дана проблематика відноситься до спеціальності 12.00.04



		652 

		Правове регулювання використання земельних ділянок на засадах концесій для будівництва транспортних об’єктів в Україні

		Швець Є.І.

		к.ю.н., доц.


Степська О.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Дисертація на тему концесії земельних ділянок була захищена в 2008 р.



		653 

		Об’єкти екологічного права 

		Комбарова Ю.В.

		к. ю. н., доц. 


Кобецька Н.Р.

		Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

		Надто широка тема .для кандидатської дисертації



		654 

		Правове регулювання розміщення та видалення відходів: порівняльний аналіз законодавства України, Польщі, Росії 

		Савко Р.Я.

		к. ю. н., доц. 


Кобецька Н.Р.

		Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

		Тема не відповідає спеціальності 12.00.06.  Дана проблематика відноситься до спеціальності 12.00.04





АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО (12.00.07)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


консультант

		Наукова установа



		655 

		Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні

		Гвоздецький В.Д.




		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		656 

		Принципи адміністративного судочинства України: теорія та практика застосування

		Капля О.М.

		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		657 

		Проблеми правового регулювання податкового контролю

(2009)

		Костенко Ю.О.

		д.ю.н., проф.


Кучерявенко М.П.

		Донецький національний університет



		658 

		Адміністративно-правові проблеми управління природокористуванням в Україні


(2009)

		Шем’яков О.П.

		д.ю.н., проф. 


Курило В.І.

		Макіївський економіко-гуманітарний інститут   



		659 

		Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права

		Лютіков П.С.

		д.ю.н., проф.

Коломоєць Т.О.

		Запорізький національний університет



		660 

		Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти

		Сквірський І.О.

		д.ю.н., проф.

Коломоєць Т.О.

		Запорізький національний університет



		661 

		Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики іноземного інвестування в Україні

		Пузанова Г.Й.

		д.ю.н., проф.


Авер′янов В.Б.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		662 

		Підзвітність в системі органів виконавчої влади: організаційно-правові проблеми

		Синкова О.М.

		д.ю.н., проф.


Андрійко О.Ф.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		663 

		Теоретико-правові та праксиологічні засади надання адміністративних послуг в Україні

		Буханевич О.М.

		д.ю.н., проф.

Білоус В.Т.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		664 

		Права і свободи громадян у сфері публічного управління

		Лазур Я.В.

		д.ю.н., проф.

Копиленко О.Л.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		665 

		Організаційно-правові засади енергетичної безпеки України

		Ващенко Ю.В.

		акад.

 Шемшученко Ю.С.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		666 

		Правові проблеми регулювання бюджетної системи України

		Порощук З.І.

		проф. 

Пришва Н.Ю.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		667 

		Захист законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права

		Личенко І.О.

		Остапенко О.І. 


д.ю.н., проф.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		668 

		Інститут оскарження в адміністративному праві

		Лученко Д.В.

		д.ю.н., проф.


Битяк Ю.П.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		669 

		Адміністративно-правові засади дозвільної системи в Україні

		Мартиновський В.В.

		

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		670 

		Адміністративно-правове забезпечення протидії тероризму в Україні

		Трофімов С.А.

		д.ю.н., проф


Настюк В.Я.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого



		671 

		Адміністративно-правове забезпечення біологічної безпеки в Україні

		Курзова В.В.

		д.ю.н., проф.


Курило В.І.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		672 

		Правові основи благодійної діяльності як джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні

		Буздуган Я.М. 

		д.ю.н.,проф.


Воронова Л.К.

		Національний університет державної податкової служби України



		673 

		Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні

		Гладун З.С.

		д.ю.н,проф.


Стеценко С.Г.

		Національний університет державної податкової служби України



		674 

		Адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах: теорія і практика

		Крикун В.Б.

		д.ю.н.,проф.


Берлач А.І.

		Національний університет державної податкової служби України



		675 

		Адміністративно-правові засади страхової медицини в Україні та Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз

		Лівак П.Є.

		д.ю.н.,проф.


Білоус В.Т.

		Національний університет державної податкової служби України



		676 

		Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект

		Оніщик Ю.В.

		д.ю.н.,проф.


Воронова Л.К.

		Національний університет державної податкової служби України



		677 

		Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров’я в Україні та країнах Центральної Європи


(уточнення  теми)

		Солдатенко О.В.




		д.ю.н.,проф.


Воронова Л.К.

		Національний університет державної податкової служби України



		678 

		Державна сімейна політика в Україні: адміністративно-правовий аспект

		Чеховська І.В.

		д.ю.н., проф.


Рябченко О.П.

		Національний університет державної податкової служби України



		679 

		Державно-правова політика у сфері протидії незаконному обігу наркотиків: теорія і практика

		Волощук А.М.

		.ю.н., проф.. 

Ярмакі Х.П.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		680 

		Адміністративно-правові засади управління Державною кримінально-виконавчою службою України 

		Бараш Є.Ю.  

		д.ю.н., проф. 

Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		681 

		Дозвільна діяльність правоохоронних органів України: адміністративно-правові засади

		Джафарова О.В.

		д.ю.н., проф. 

Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		682 

		Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади

		Добкін М.М.

		д.ю.н., проф. 

Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		683 

		Інформаційне та аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності міліції України

		Журавльов В.Ю.

		д.ю.н., проф.


Глушков В.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		684 

		Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування

		Завальна Ж.В.

		д.ю.н., проф. 

Рябченко О.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		685 

		Адміністративно-правова охорона навколишнього природного середовища в умовах інтеграції України у Європейський Союз

		Казанчук І.Д.

		д.ю.н., проф. Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		686 

		Органи внутрішніх справ України: становлення, адміністрування, перспективи розвитку




		Калашник М.В.

		д.ю.н., проф. Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		687 

		Правова організація діяльності митної служби України: теоретичні та методологічні основи 



		Кунєв Ю.Д.

		д.ю.н., проф. 


Пєтков В.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		688 

		Адміністративно-правові засади реформування судової системи України 

		Обрусна С.Ю.

		д.ю.н., проф.


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		689 

		Службова кар’єра в органах внутрішніх справ України: адміністративно-правові засади

		Стародубцев А.А.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		690 

		Адміністративно-правове забезпечення запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування 

		Стеценко В.Ю.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		691 

		Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні

		Шаповал Р.В.

		д.ю.н., проф.


 Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		692 

		Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України з державними та неурядовими інституціями  


(2009)

		Гречанюк С.К.

		 д.ю.н. проф.


Пєтков В.П.

		Чернігівський національний педагогічний університет





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		693 

		Адміністративно-правове забезпечення діяльності громадських формувань правоохоронних органів України

		Лов'як О.О.

		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС

		Не коректа назва. Що за «громадські формування правоохоронних органів»?



		694 

		Методи та моделі обміну даними в автоматизованих інформаційних системах управління органів внутрішніх справ

		Бойченко О.В.

		д.т.н., проф.


Квасніков В. П.

		Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету 

		Не відповідає спеціальності 12.00.07 – це не питання інформатики



		695 

		Виявлення та нейтралізація оперативно-розшуковими заходами причин та умов злочинів, скоєних на підставі міжетнічних протиріч

		Басов А.В.

		д.ю.н., проф.


Рябченко О.П

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

		Не відповідає спеціальності. Здійснення оперативно-розшукових заходів регулюється КПК



		696 

		Нагляд прокуратури за службово-бойовою діяльністю сил охорони правопорядку

		Шемчук В.В.

		д.ю.н., проф.


Конопльов В.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

		Занадто вузька тема для докторської



		697 

		Організаційно-правові засади різнорівневої підготовки фахівців в навчальних закладах МВС України

		Красіков О.М.

		д.ю.н., проф.


Коваленко В.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Не відповідає спеціальності



		698 

		Адміністративно-правові режими 



		Волкова Н.В.

		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Коротка назва. Немає постановки проблеми



		699 

		Система адміністративного права України


(перезатвердження теми)

		Мельник Р.С.




		д.ю.н., проф.


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Коротка назва. Немає постановки проблеми





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		700 

		Забезпечення прав людини під час провадження у справах про порушення митних правил

		Бурцева О.В.

		д.ю.н., доц..


Приймаченко Д.В.

		Академія митної служби України



		701 

		Адміністративно-правовий механізм реалізації фіскальної функції митними органами

		Любива Ю.В.

		д.ю.н., доц.


Приймаченко Д.В.

		Академія митної служби України



		702 

		Оскарження рішень органів Державної податкової служби України в порядку здійснення адміністративного судочинства

		Яковенко Є.О.

		д.ю.н., доц.


Приймаченко Д.В.

		Академія митної служби України



		703 

		Адміністративна відповідальність учасників дорожнього руху 

		Блажівський П.І.

		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		704 

		Адміністративно правові засади протидії нелегальній міграції службами ГІРФО

		Бурнаховський Р.М.

		д.ю.н., проф.


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС



		705 

		Кадрове забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України як складова національної безпеки держави

		Вац В.М.




		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		706 

		Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів МВС України

		Горбань О.М. 

		д.ю.н., проф.


Грохольський В.Л.

		Академія управління МВС



		707 

		Діяльність Державної автомобільної інспекції з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

		Дудник О.В.

		д.ю.н., доц.


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		708 

		Адміністративно-правові засади організації охорони торгівельної фірми

		Зубчик С.С.

		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		709 

		Принципи гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України 

		Кондратенко В.М.

		к.ю.н. 


Капля О.М. 

		Академія управління МВС



		710 

		Адміністративно-правове забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції

		Костик В.Г.

		д.ю.н., проф.


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС



		711 

		Адміністративно-правові засади реалізації ювенальної політики в Україні

		Максименко О.В.

		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		712 

		Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності підрозділів міліції громадської безпеки органів внутрішніх справ

		Мамай К.В.




		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		713 

		Принципи змагальності та рівності усіх учасників перед законом і судом в адміністративному праві України 

		Мартян О.В.

		к.ю.н. 


Капля О.М. 

		Академія управління МВС



		714 

		Адміністративно-правове забезпечення обігу зброї невійськового призначення в Україні 

		Мусаєлян Д.П.




		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		715 

		Адміністративно-правове забезпечення діяльності Державної автомобільної інспекції у сфері контролю за дотриманням правил дорожнього руху 

		Прохоренко І.М.

		д.ю.н., проф.


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС



		716 

		Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на повітряному транспорті

		Спаський Ю.Г. 

		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС



		717 

		Громадська безпека: адміністративно-правове регулювання та організація діяльності щодо її охорони

		Шутий М.В.

		д.ю.н., проф. 


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС





		718 

		Виконавча влада України як об’єкт законодавчих змін в контексті її реформування

		Бубало О.О. 

		к.ю.н. доц.


Гороть А. М.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки



		719 

		Регулювання фінансової діяльності держави (фінансово-правовий аспект)”

		Шляхтич В.В. 

		д.ю. н., проф. 


Кучерявенко М. П.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки



		720 

		Адміністративно-правові засоби протидії  дрібному викраденню чужого майна на об’єктах залізничного транспорту

		Ганчук О.С.

		к.ю.н. 

Заброда Д.Г.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		721 

		Адміністративно-правова діяльність працівників Державтоінспекції щодо контролю за експлуатацією транспортних засобів

		Гаркуша В.В.

		к.ю.н. 


Мінка Т.П.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		722 

		Адміністративно-юрисдикційна діяльність  Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю в Україні

		Лібенко І.Ю.

		к.ю.н., доц.


Миронюк Р.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		723 

		Адміністративно-правове регулювання захисту персональних даних в органах внутрішніх справ

		Назаренко А.Л.

		к.ю.н. 

Блінова Г.О.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		724 

		Правовий статус учасників адміністративно-деліктного процесу

		Олефіренко Н.А.

		к.ю.н., доц.  


Миронюк Р.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		725 

		Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку в районі великого міста

		Пятков О.Ю.

		к.ю.н. 

Опацький Р.М.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		726 

		Діяльність міліції щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців (за матеріалами Автономної Республіки Крим)

		Смілий І.А.

		к.ю.н., доц.  Морозова В.О.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		727 

		Адміністративна відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів

		Щербина Є.М.

		к.ю.н., доц. 


Заброда Д.Г.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		728 

		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



		729 

		Адміністративна діяльність ДАІ МВС України  

		Бєлих Д.В.

		к.ю.н. доц.


 Собакарь А.О.




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



		730 

		Діяльність органів внутрішніх справ з протидії конфліктам на етнічному підґрунті в Україні

		Братковський А. В.

		к.ю.н., доц. 


Бабін Б.В.

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



		731 

		Адміністративна відповідальність державних службовців за корупційні правопорушення

		Васильєва О.О.

		к.ю.н., проф.


Коваль М.В.

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



		732 

		Адміністративно-правове регулювання діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні

		Величко В.В.

		к.ю.н., доц. 


Устименко В.А.

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



		733 

		Попередження протиправних крадіжок вантажів на автомобільному транспорті: профілактика та фіксація зазначених правопорушень

		Врадій  Р.В.

		д.ю.н., доц.


Шелухін М.Л.




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



		734 

		Адміністративно-правовий контроль і нагляд за банківською діяльністю в Україні

		Гаман С.М.

		к.ю.н.


Рядінська В.О.

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



		735 

		Адміністративно-правове забезпечення захисту соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху в Україні

(перезатвердження теми)

		Головко В.А.




		к.ю.н., доц.


Делія Ю.В.

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



		736 

		Адміністративно-правові основи діяльності органів виконавчої влади у сфері захисту суспільної моралі в Україні»

		Золотухін С.В.

		к.ю.н., доцент 


Делія Ю.В.

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



		737 

		Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами  України

		Кіріленко Ф.О.

		д.ю.н., проф. 


Курило В.І.

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



		738 

		Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

		Коллер Ю.С.

		к.ю.н., доц. 


Собакарь А.О

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



		739 

		Адміністративно-правові заходи підвищення рівня дисципліни водіїв та пішоходів в Україні

		Крупко М.А.

		к.ю.н., доц.


Делія Ю.В.

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



		740 

		Адміністративний нагляд державної автомобільної інспекції МВС України за перевезенням небезпечних вантажів

		Марценишин Ю. І.

		к.ю.н., доц.  


Собакарь А.О.

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



		741 

		Забезпечення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах

		Михайлов Р.І.

		д.ю.н., проф.


 Петков С.В.

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



		742 

		Адміністративно-правові засоби реалізації права на інформацію

		Петров С.В.

		к.ю.н., доц. 


Мельник Р.С.

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



		743 

		Правові та адміністративні напрями 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



		744 

		Забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України

		Сахно А.П.

		к.ю.н., проф. 


Коваль М.В.



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



		745 

		Організація охорони громадського порядку в умовах надзвичайного стану

		Сахно О.М.

		к.ю.н., професор


Коваль М.В.

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



		746 

		Провадження у справах про порушення порядку здійснення господарської діяльності на автомобільному транспорті

		Свенський Д. І.

		к.ю.н., доц.


Ворушило В.П.




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



		747 

		Адміністративно-правові засади запобіганню торгівлею людьми в Україні

		Силаєв О.А.

		к.ю.н.


Василенко І.К.

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



		748 

		Реалізація адміністративних стягнень за правопорушення у сфері БДР

		Суходольський А. Ю.

		к.ю.н.


Веселов М.Ю.




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



		749 

		Державно-контрольні функцій у галузі виробництва ювелірної продукції в Україні.

		Тітова Ю.О.

		к.ю.н., проф. 


Коваль М.В.

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



		750 

		Адміністративно-правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ на залізничному транспорті з місцевими органами державної влади та громадськістю у сфері охорони громадського порядку


(перезатвердження теми)

		Тулінова Т.С.


 

		к.ю.н.


Василенко І.К.




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



		751 

		Адміністративно-правове забезпечення охорони громадського правопорядку на залізничному транспорті

		Хміль О.В.

		к.ю.н., доц.


 Шелухін М.Л.

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



		752 

		Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування України та Польщі: порівняльний аспект

		Бучинська А.Й.

		д.ю.н. проф.


Діхтієвський П.В.

		Житомирський національний агроекологічний університет



		753 

		Громадські роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України

		Алімов К.О.

		д.ю.н., проф.


Коломоєць Т.О.

		Запорізький національний університет



		754 

		Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України

		Астахов Д.С.

		д.ю.н., проф.

Курило В.І.

		Запорізький національний університет



		755 

		Оціночні поняття в адміністративно-деліктному процесі

		Біленко В.А.

		д.ю.н., проф.

Коломоєць Т.О.

		Запорізький національний університет



		756 

		Адміністративно-правове регулювання діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів в Україні

		Мельник І.В.

		к.ю.н, проф.

Коваль М.В.

		Запорізький національний університет



		757 

		Відвід (самовідвід) в адміністративно-юрисдикційному процесі: питання теорії та практики

		Нікітенко Н.П.

		д.ю.н., проф.

Коломоєць Т.О.

		Запорізький національний університет



		758 

		Витрати в адміністративному процесі за законодавством України: питання теорії та практики

		Шевейко Р.І.

		д.ю.н., проф.

Коломоєць Т.О.

		Запорізький національний університет



		759 

		Розгляд та затвердження Державного бюджету України як стадія бюджетного процесу

		Антоненко В.В..

		к.ю.н.


Воротіна Н.В.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		760 

		Адміністративно-процесуальні засади дисциплінарної відповідальності державних службовців

		Кирилюк Т.М.

		д.ю.н., професор


Андрійко О.Ф.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		761 

		Процесуальні засади перегляду у справах про адміністративні правопорушення

		Кишинський А.В.

		д.ю.н., доцент


Лук′янець Д.М.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		762 

		Організаційно-правові засади контролю митних органів

		Короп О.В.

		к.ю.н., доцент


Ісаєва Н.К.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		763 

		Правове регулювання обігу інформації з відкритим доступом

		Кукшинова О.О.

		д.ю.н., проф..


Калюжний Р.А.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		764 

		Адміністративно-правове регулювання дозвільних процедур

		Пилипчук І.Ю.

		к.ю.н., ст..н.с.


Нагребельний В.П.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		765 

		Правові акти НБУ як засіб регулювання діяльності банків в Україні

		Плотнікова М.В.

		к.ю.н.


Чернадчук В.Д.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		766 

		Організаційно-правові засади регулювання відносин неплатоспроможності банківських установ в Україні

		Собчук Ю.Г.

		Д.ю.н., проф.


Чернадчук В.Д.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		767 

		Застосування  аналогії закону в адміністративному судочинстві

		Соколов В.М.

		дю.н., доцент


Лук′янець Д.М.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		768 

		Реалізація в адміністративному судочинстві України права на судовий захист

		Трегубов Е.Л.

		д.ю.н., проф.


Кубко Є.Б.

		Інститут держави і права

 ім. В.М.Корецького НАН України



		769 

		Правові засади функціонування державної виконавчої служби та перспективи її розвитку

		Бачук Б.Я.

		к.ю.н., доц.

Горбунова Л.М.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		770 

		Адміністративно-господарські санкції та адміністративна відповідальність за законодавством України

		Добрянська Н.В.

		к.ю.н., проф.


Демський Е.Ф.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		771 

		Принципи інформаційного права та їх розвиток в Україні

		Каденюк Д.Л.

		д.ю.н., проф.


Нижник Н.Р.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		772 

		Організаційно-правовий механізм забезпечення права на доступ до правової інформації в Україні

		Коваленко Л.М.

		к.ю.н., доц. 


Горбунова Л.М.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		773 

		Роль правових актів Національного банку України в забезпеченні стабільності банківської системи України

		Кондрацька Ю.Б.

		д.ю.н., доц.


Орлюк О.П.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		774 

		Організаційно-правовий механізм забезпечення примусового виконання судових рішень в Україні

		Кузь О.Р.

		к.ю.н., доц. 


Горбунова Л.М.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		775 

		Правові засади захисту інформації суб’єктів господарювання від протиправних посягань

		Вращук К.М.

		д.ю.н., доц.


Гордієнко С.Г. 

		Київський міжнародний університет



		776 

		Публічні фінанси як об’єкт правової охорони

		Головенко О.Д.

		к.ю.н. 


Миськів Л.І.

		Київський міжнародний університет



		777 

		Правове регулювання обов’язкових платежів, що пов’язані з отриманням спадку

		Доманська О. А.

		д.ю.н., проф.


Савченко Л.А.

		Київський міжнародний університет



		778 

		Фінансове право та фінансове законодавство: становлення і розвиток

		Пендюр В.В.

		д.ю.н., проф.


Савченко Л.А.

		Київський міжнародний університет



		779 

		Суд як суб’єкт провадження у справах про адміністративне порушення в Україні

		Супрун Г.Б.

		к.ю.н., доц.  


Рядінська В.О.

		Київський міжнародний університет



		780 

		Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні

		Гедзюк О.В.

		доц. 

Кадькаленко С.Т.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		781 

		Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі (порівняльно-правовий аспект)


(уточнення теми)

		Дорохін Д.В.



		проф.


Орлюк О.П.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		782 

		Правове регулювання акцизного податку

		Казацька М.Д.

		проф. 

Пришва Н.Ю.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		783 

		Правовий захист суспільства від шкідливої інформації

		Лисенко О.О.

		д.ю.н. 

Гриценко І.С.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		784 

		Адміністративно-правове регулювання реформування системи органів виконавчої влади: порівняльно-правовий аспект

		Міхровська М.С.

		доц. 

Ващенко Ю.В.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		785 

		Правове регулювання оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами

		Мостовенко С.М.

		проф. 

Орлюк О.П.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		786 

		Нерезиденти як суб’єкти податкових правовідносин

		Мусійчук І.М.

		проф. 

Пришва Н.Ю.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		787 

		Адміністративно-правове регулювання державного управління в сфері охорони здоров’я

		Сесемко А.О.

		проф. 

Орлюк О.П.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		788 

		Правові засади державного фінансового контролю у сфері державних закупівель

		Скирта Д.В.

		доц. 


Ващенко Ю.В,

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		789 

		Право на оскарження як елемент правового статусу платника податків

		Сойнікова М.О.

		доц. 

Гетьманцев Д.О.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		790 

		Правове регулювання податку на додану вартість

		Федчишин Ю.А.

		доц. 

Гетьманцев Д.О.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		791 

		Адміністративний примус у сфері захисту економічної конкуренції

		Борсук Н.Я




		д.ю.н., проф.


Савченко Л.А.

		Київський університет права НАН України



		792 

		Правові засади оподаткування об'єктів права інтелектуальної власності в Україні

		Коновалов М.Є




		к.ю.н., доц.


Ісаєва Н.К.

		Київський університет права НАН України



		793 

		Юридична відповідальність за порушення інформаційного законодавства у сфері діяльності засобів масової інформації

		Сакун Д.І.

		 к.ю.н., доц.


Костецька Т.А.




		Київський університет права НАН України



		794 

		Адміністративно-правове регулювання відповідальності у сфері екологічної безпеки

		Москаленко С.І.

		к.ю.н. доц.


Манжула А.А.

		Класичний приватний університет



		795 

		Адміністративно-правове  регулювання діяльності органів державної влади у сфері реєстрації фізичних осіб

		Мехтієва Т.В.

		д.ю.н. проф.


Пєтков С.В.

		Класичний приватний університет



		796 

		Державна служба в Україні та Федеративній Республиці Німеччині: порівняльно-правовий аналіз

		Агєнтаєва В.В.

		к.ю.н. доц.


Максакова Р.М.

		Класичний приватний університет



		797 

		Правове регулювання валютного контролю в Україні

		Кузнєцов С.А.

		д.ю.н. доц.


Монаєнко А.О.

		Класичний приватний університет



		798 

		Правове регулювання видатків на професійно-технічну освіту в Україні

		Аніщенко М.А.

		д.ю.н. доц.


Монаєнко А.О.

		Класичний приватний університет



		799 

		Правове регулювання фінансової діяльності органів державної влади в Україні

		Терентьєва О.К.

		д.ю.н. доц.


Монаєнко А.О.

		Класичний приватний університет



		800 

		Фінансово-правові аспекти пенсійного страхування в Україні

		Данилова Т.А.

		д.ю.н. доц.


Монаєнко А.О.

		Класичний приватний університет



		801 

		Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

		Шухнін А.С.

		д.ю.н. доц.


Монаєнко А.О.

		Класичний приватний університет



		802 

		Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні

		Бєлікова О.В.

		д.ю.н. доц.


Монаєнко А.О.

		Класичний приватний університет



		803 

		Адміністративно-правові відносини у сфері додержання державних стандартів України в галузі будівництва

		Євтушенко В.В.

		д.ю.н. проф.


Пєтков С.В.

		Класичний приватний університет



		804 

		Адміністративно-правове забезпечення протидії захопленню підприємств в Україні

		Тараненко А.О.

		д.ю.н. проф.


Пєтков С.В.

		Класичний приватний університет



		805 

		Адміністративно-правове забезпечення народного волевиявлення в Україні

		Циверенко Г.П.

		д.ю.н. проф.


Пєтков С.В.

		Класичний приватний університет



		806 

		Адміністративно-правове регулювання зовнішньої міграції в Україні

		Ляшко І.В.

		к.ю.н. доц.


Максакова Р.М.

		Класичний приватний університет



		807 

		Правові стимули у податковому праві

		Піскарьов А.О.

		к.ю.н.


Будько З.М.

		Класичний приватний університет



		808 

		Презумпція невинуватості в податковому деліктному провадженні

		Свириденко К.В.

		к.ю.н.


Будько З.М.

		Класичний приватний університет



		809 

		Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України

		Баєва Л.В.

		к.ю.н. доц.


Максакова Р.М.

		Класичний приватний університет



		810 

		Адміністративно-правові основи регулювання відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері

		Алексєєв О.Г.

		д.ю.н. проф.


Пєтков С.В.

		Класичний приватний університет



		811 

		Механізм адміністративно-правового забезпечення культурних прав і свобод людини і громадянина в Україні

		Синиця В.М.

		к.ю.н. доц.


Максакова Р.М.

		Класичний приватний університет



		812 

		Адміністративно-правові основи реєстрації прав власності на нерухоме майно

		Барц Я.Є.

		д.ю.н. проф.


Пєтков С.В.

		Класичний приватний університет



		813 

		Публічне адміністрування у сфері охорони громадського порядку

		Аблякімова Е.Р.

		к.ю.н., доц.


Басова Ю.Ю.




		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		814 

		Адміністративно-правовий статус адміністративних комісій

		Бабаніна Н.С.

		д.ю.н., доц.


Конопльов В.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		815 

		Правове забезпечення захисту відомчих інформаційних ресурсів ОВС України

		Бойченко О.О.

		д.ю.н., доц.


Попов С.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		816 

		Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ України в сфері охорони громадського порядку на повітряному транспорті

		Веліляєв А.Х.

		к.ю.н.


Єремєєв Д.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		817 

		Адміністративно-правові засади атестації працівників прокуратури

		Гузь О.Ю.

		к.ю.н., доц.


Миронова О.О.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ





		818 

		Провадження у справах, пов’язаних із виборчим процесом, в адміністративному судочинстві України

		Єрємєєва М.О.

		д.ю.н., проф.


Комзюк А.Т.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		819 

		Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

		Захаров А.В.

		д.ю.н., доц.


Дубко Ю.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		820 

		Організаційно-правові засади здійснення державного фінансового моніторингу в Україні

		Коломієць І.В.

		к.ю.н.


Буткевич С.А.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		821 

		Організаційно-правові засади контролю у сфері державної служби

		Нозріна Т.Ю.

		к.ю.н., доц.


Анохіна Л.С.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		822 

		Нормативно-правові засади захисту інформаційних ресурсів органів державної влади

		Ончурова О.О.

		к.т.н., доц. 


Бойченко О.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		823 

		Адміністративна відповідальність військовослужбовців внутрішніх військ МВС України

		Селіцька М.Г.

		к.ю.н., доц.


Попов С.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ 



		824 

		Правовий механізм видворення фізичних осіб за межи України

		Соловйов К.М.

		д.ю.н., доц.


Дубко Ю.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		825 

		Організація діяльності органів внутрішніх справ під час здійснення народного волевиявлення в Україні: (адміністративно-правовий аспект)

		Стрюков Д.О.

		к.ю.н.


Єремєєв Д.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		826 

		Адміністративно-правовий статус громадськості як суб’єкту протидії корупції в Україні

		Татарінцев Т.О.

		к.ю.н., доц.


Поклонська О.Ю.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		827 

		Адміністративно-правові засади контролю та нагляду за законністю у сфері дозвільної діяльності

		Шапочка Т.І.

		д.ю.н., проф.


Рябченко О.П.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		828 

		Правове забезпечення виконання бюджетних зобов’язань платниками податків

		Васильєва Н.С.

		д.екон.н., проф.


Бурбело О.А.

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



		829 

		Державне регулювання новітніх форм господарювання в контексті зміцнення економічної безпеки України 

		Диковенко К.О.

		к.ю.н., доц.


Єськов С.В.




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



		830 

		Адміністративне судочинство у справах щодо спорів громадян з органами внутрішніх справ України

		Занков О.В.

		к.ю.н., доц.


Афанасьєв К.К.




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



		831 

		Адміністративна відповідальність за правопорушення у виборчому процесі

		Ірклієвська М.О.

		к.ю.н., доц.


Афанасьєв К.К.

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



		832 

		Попередження в системі адміністративних  стягнень

		Керезора М.О.

		к.ю.н.


Несвіт Є.О.

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



		833 

		Адміністративно-правове забезпечення профілактики правопорушень на залізничному транспорті

		Лісунова Т.М.

		к.ю.н., доц.


Афанасьєв К.К.

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



		834 

		Процес доказування у справах про адміністративні правопорушення на автомобільному транспорті

		Олексіїва І.М.

		к.ю.н., доц.


Головін А.П.

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



		835 

		Адміністративне затримання: правові та організаційні засади застосування органами внутрішніх справ України

		Роговенко С.С. 

		к.ю.н. 


Саєнко С.І.

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



		836 

		Адміністративно-правовий режим обігу пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

		Світличний Є.Г.

		к.ю.н., доц.


Ткаченко В.І.




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



		837 

		Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

		Щербатюк Д.Г.

		д.ю.н., проф.


Голосніченко І.П.

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



		838 

		Адміністративно-правове регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави

		Баїк О.І.

		д.ю.н., проф.


Остапенко О.І.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		839 

		Організація охорони громадського порядку в умовах окремого регіону України

		Бльок В.М.

		д.ю.н. проф.


Остапенко О.І.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		840 

		Адміністративно-правове забезпечення укладення колективних договорів та угод в Україні

		Бобко У.П.

		д.ю.н., проф.


Остапенко О.І.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		841 

		Правова конструкція адміністративних норм та їх застосування органами виконавчої влади

		Бондаренко В.А.

		к.ю.н.


Єсімов С.С.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		842 

		Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект

		Коминар Н.М.

		к.ю.н., доц.


Тиндик Н.П.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		843 

		Адміністративно-правові засади діяльності приватних навчальних закладів України

		Міщук І.В.

		к.ю.н., проф.


Цимбалюк В.І.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		844 

		Адміністративно-правові заходи безпеки громадян на залізничному транспорті України 

		Нор У.М.

		к.ю.н., доц.


Ковалів М.В. 

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		845 

		Правове забезпечення виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні

		Отчак Н.Я.

		д.ю.н., проф.


Остапенко О.І.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		846 

		Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення в галузі споживання паливно-енергетичних ресурсів

		Прокопець Б.М.

		д.ю.н.. доц.


Тиндик Н.П.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		847 

		Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності  за корупційні діяння

		Сирота В.В.

		д.ю.н., проф.


Остапенко О.І.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		848 

		Публічний статус об’єднань громадян в Україні: адміністративно-правовий аспект

		Соха С.І.

		к.ю.н.,  доц.


Ковалів М.В.

		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		849 

		Контроль органів внутрішніх справ України за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської та підприємницької діяльності

		Стародубцева Т.Л.

		к.ю.н., доц.


Парасюк М.В.




		Львівський держаний університет внутрішніх справ 



		850 

		Фінансово-правові основи загальнообов’язкового державного медичного страхування

		Жмурко О.В.

		д.ю.н., проф.


Заверуха І.Б.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		851 

		Особливості провадження в справах, що пов’язані з виборчим процесом у адміністративному судочинстві України

		Криса Т.І.

		к.ю.н ,доц.


 Ткач Г.Й.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		852 

		Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві України

		Сало Л.Б.

		к.ю.н., доц.


 Школик А.М.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		853 

		Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного суду

		Хлібороб Н.Є.

		к.ю.н ,доц.


 Ткач Г.Й.

		Львівський національний університет імені Івана Франка



		854 

		Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні

		Березовська І.Р.




		к.ю.н., доц.


Чистоклетов Л.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		855 

		Адміністративне розслідування як стадія адміністративно-деліктного процесу

		Білова С.Л.




		д.ю.н., проф.


Олефір В.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		856 

		Правове регулювання діяльності у сфері інформаційних технологій в Україні

		Боюка В.В.




		к.ю.н., доц.


Хахановський В.Г.




		Національна академія внутрішніх справ



		857 

		Адміністративно-правове забезпечення права на освіту та фахову підготовку інвалідів

		Булик І.Л.




		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		858 

		Класифікація адміністративних деліктів

		Вовчук М.М.




		д.ю.н., проф.


Колпаков В.К.

		Національна академія внутрішніх справ



		859 

		Урядові органи державного управління МВС України

		Воронятніков О.О.




		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		860 

		Правове регулювання податкових надходжень місцевих бюджетів

		Гнідая А.Є.




		к.ю.н., доц.


Павлов Д.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		861 

		Адміністративно-правове регулювання діяльності підрозділів кадрового забезпечення в органах внутрішніх справ України

		Діденко І.В.




		к.ю.н.


Лупало О.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		862 

		Міністерство фінансів України як суб’єкт бюджетних правовідносин

		Єрмаков М.О.




		к.ю.н., доц.


Кузьменко О.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		863 

		Платні адміністративні послуги, які надаються органами і підрозділами МВС України

		Жугда О.К.




		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		864 

		Організаційно-правові засади підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України

		Заруцька Ю.В.




		к.ю.н., доц.


Павлов Д.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		865 

		Оскарження адміністративних послуг у Великій Британії

		Іващенко О.Ю.

		д.ю.н., проф.


Колпаков В.К.

		Національна академія внутрішніх справ



		866 

		Реординаційні відносини за участю міліції

		Ігнатенко Л.В.




		к.ю.н., доц.


Іщенко Ю.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		867 

		Організаційно-правові засади діяльності ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ

		Когунь А.М.

		к.ю.н.


Братель С.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		868 

		Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів по запобіганню відмивання коштів в банках

		Коновалов О.В.




		д.ю.н., проф.


Користін О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ



		869 

		Організаційно-правове забезпечення режиму секретності в органах внутрішніх справ

		Костенко І.В.

		к.ю.н., доц.


Константінов С.Ф.

		Національна академія внутрішніх справ



		870 

		Адміністративно-правове регулювання прикордонного контролю

		Костін О.Ю.




		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		871 

		Адміністративно-правова охорона сім’ї, дітей та молоді

		Костіна Є.В.

		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		872 

		Правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні

		Красіков Д.О.

		д.ю.н., проф.


Калюжний Р.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		873 

		Правові та організаційні засади фінансової безпеки в Україні

		Кургаєва І.С.




		к.ю.н. 


Герасименко Л.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		874 

		Забезпечення безпеки дорожнього руху адміністративно-правовими засобами

		Кутерга М.В.




		к.ю.н., доц.


Лошицький М.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		875 

		Правові та організаційні засади економічної безпеки в аграрному секторі

		Лавринчук О.М.

		д.ю.н., проф.


Користін О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ



		876 

		Організаційно-правові засади фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів в Україні

		Лемещук Л.В.




		к.ю.н., с.н.с.


Чубенко А.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		877 

		Звернення громадян до органів внутрішніх справ

		Мазурчак О.В.




		к.ю.н. Братель С.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		878 

		Адміністративно-правове регулювання реалізації права громадян на інформацію

		Малина І.В.




		д.ю.н., проф.


Олефір В.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		879 

		Оперативно-розшукове забезпечення економічної безпеки України

		Марчевський С.В.




		д.ю.н., доц.


Користін О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ



		880 

		Правове регулювання податку на додану вартість в Україні

		Машковська І.Л.




		к.ю.н.,  доц.


Кузьменко О.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		881 

		Адміністративно-правовий примус у системі фінансового моніторингу

		Мораренко І.В.

		д.ю.н., доц.


Користін О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ



		882 

		Позов в адміністративному судочинстві

		Мостова Н.В.

		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		883 

		Адміністративно-правові засади набуття дії права на управління транспортними засобами та його припинення

		Невесьолова А.В.




		к.ю.н., доц.


Куликов В.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		884 

		Фінансово-правовий механізм регулювання державних закупівель

		Новаковець В.М.

		к.ю.н.

 Півовар Ю.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		885 

		Правові основи оподаткування операцій з природним газом в Україні

		Овдієнко В. Ю.




		к.ю.н., доц.


Кузьменко О.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		886 

		Адміністративно-правова протидія ксенофобії в Україні

		Проник О.Ю.

		к.ю.н., доц.


Лошицький М.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		887 

		Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, дільничним інспектором міліції

		Репецька Х.І.




		к.ю.н., доц.


Чабан В.П.

		Національна академія внутрішніх справ



		888 

		Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в’їзду в Україну

		Савранчук Л.Л.

		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		889 

		Адміністративно-правові засади відповідальності юридичних осіб за податкові правопорушення

		Сакали М.Я.




		к.ю.н., доц.


Квітка Я.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		890 

		Правові основи оптимізації місцевого оподаткування в Україні

		Семенець Р.М.




		к.ю.н., доц. 


Кузьменко О.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		891 

		Правове регулювання зовнішніх державних боргових відносин

		Сергієнко О.П.



		к.ю.н., с.н.с.


Удовик М.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		892 

		Адміністративно-правові процедури регулювання доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні

		Скуляк М.В.

		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		893 

		Правові та організаційні засади діяльності міграційних служб країн Європи

		Стрільченко Є.В.




		д.ю.н., проф.


Олефір В.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		894 

		Правові та організаційні засади взаємодії правоохоронних органів з суб’єктами фінансового моніторингу

		Тараненко О.В,

		д.ю.н., проф.


Коваленко В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		895 

		Адміністративно-правове забезпечення права громадян на засоби самооборони

		Тимошенко К.О.

		д.ю.н., доц.

Константінов С.Ф.

		Національна академія внутрішніх справ



		896 

		Правові та організаційні засади інвестиційної безпеки в Україні

		Ткаченко Л.І.

		к.ю.н. 


Герасименко Л.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		897 

		Адміністративно-правові засади здійснення державної охорони в Україні

		Ткаченко О.О.

		д.ю.н., проф.


Олефір В.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		898 

		Адміністративно-правові засади охорони праці в органах внутрішніх справ

		Федорчак І.В.

		д.ю.н., проф.


Копан О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		899 

		Адміністративний контроль у сфері господарської діяльності

		Фіголь Н.С.

		к.ю.н., доц.


Іщенко Ю.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		900 

		Фінансово-правове забезпечення банківських вкладів в Україні

		Хімач К.О.

		к.ю.н., доц.


Павлов Д.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		901 

		Рішення, дії та бездіяльність ДАІ в адміністративно-деліктному провадженні та їх оскарження

		Червінчук А.В.

		к.ю.н.


Пастух І.Д.

		Національна академія внутрішніх справ



		902 

		Публічне адміністрування заохочень

		Чернецький Є.Є.

		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.




		Національна академія внутрішніх справ



		903 

		Адміністративно-правове регулювання позашкільної освіти в Україні

		Чорна В.Г.




		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		904 

		Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту населення

		Шевченко Л.В.




		д.ю.н., проф.


Кузьменко О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		905 

		Норми адміністративно-процесуального права

		Бенедик В.І.

		д.ю.н., проф.


Битяк Ю.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		906 

		Адміністративно-правове регулювання інформаційних правовідносин в Україні

		Біленська Д.О.

		д.ю.н., проф.


Гаращук В.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		907 

		Організаційно-правові засади реалізації контролю за обігом публічних грошових коштів

		Білоус В.В.

		д.ю.н., проф.


Кучерявенко М.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		908 

		Правове регулювання міжбюджетних відносин

		Бондар Ю.О.

		к.ю.н., доц.


Лукашев О.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		909 

		Адміністративно-правові спори: загальна характеристика та адміністративний порядок їх вирішення


(перезатвердження теми)

		Бринцева Л.В.




		к.ю.н., доц.


Червякова О.Б.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		910 

		Організаційно-правові засади та принципи кадрового забезпечення апарату органів виконавчої влади в Україні

		Ємельянова О.О.

		д.ю.н., проф.


Битяк Ю.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		911 

		Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім’ї, дітей та молоді

		Закриницька В.О.

		д.ю.н., проф.


Матюхіна Н.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		912 

		Адміністративне судочинство в спорах щодо прийняття на публічну службу, її проходження і звільнення зі служби

		Зарубіна І.Н.

		к.ю.н., доц.


Писаренко Н.Б.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		913 

		Систематизація митного законодавства: сутність та форми

		Калініченко А.І.

		д.ю.н., проф.


Гаращук В.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		914 

		Докази та доказування в адміністративному судочинстві

		Калмикова Я.С.

		к.ю.н., доц.


Червякова О.Б.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		915 

		Правова природа податкових спорів та їх вирішення

		Караченцев І.В.

		к.ю.н., доц.


Лукашев О.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		916 

		Управління телекомунікаціями України: організаційно-правові засади

		Матвієнко Т.Г.

		к.ю.н., доц.


Зуй В.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		917 

		Правова природа процедур податкової звітності

		Паркулаб В.Г.

		к.ю.н., доц.


Кобильнік Д.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		918 

		Податкова правосуб’єктність фізичних осіб

		Пліс І.О.

		к.ю.н., доц.


Федоров С.Є.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		919 

		Оскарження в суді постанов в справах про адміністративні правопорушення

		Русанова В.Б.

		к.ю.н., доц.


Писаренко Н.Б.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		920 

		Методи фінансового контролю: правова природа та види

		Сафронова К.В.

		к.ю.н., доц.


Россіхіна Г.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		921 

		Гармонізація митного законодавства України до вимог Європейського Союзу

		Чорна О.А.

		д.ю.н., проф.


Настюк В.Я.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		922 

		Правове регулювання митних режимів переробки

		Чуприна О.В.

		к.ю.н., доц.


Шульга М.Г.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		923 

		Правовий статус платника податку на додану вартість в Україні


(перезатвердження теми)

		Шаренко М.С.


 

		д.ю.н., проф.


Кучерявенко М.П.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		924 

		Правова природа територіальних податкових звільнень

		Шутова О.С.

		к.ю.н., доц.


Кобильнік Д.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		925 

		Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

		Якуша Н.В.

		к.ю.н., доц.


Кобильнік Д.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		926 

		Адміністративно-процедурні питання передачі земель у власність та у користування

		Батова Хан-Біче Б.

		д.ю.н., проф.


Курило В.І.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		927 

		Організаційно-правові основи діяльності Центру державного кадастру

		Дєдова М.В.

		д.ю.н., доц. 


Ладиченко В.В.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		928 

		Організаційно-правові засади діяльності державної інспекції охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

		Кідалов С.О.

		д.ю.н., проф.


Курило В.І.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		929 

		Адміністративно-правові засади діяльності лісової охорони

		Козачук О.А.

		д.ю.н., проф.


Курило В.І.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		930 

		Застосування заходів процесуального примусу в адміністративному процесі

		Кузьменко В.А.

		д.ю.н., доц. 


Ладиченко В.В.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		931 

		Організаційно-правові засади захисту прав на результати творчої діяльності

		Куркова К.М.

		д.ю.н., проф.


Курило В.І.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		932 

		Правовий статус третіх осіб в адміністративному процесі

		Савченко А.І.

		д.ю.н., доц. 


Ладиченко В.В.

		Національний університет біоресурсів і природокористування України



		933 

		Адміністративно правові засади діяльності державних органів в сфері приватизації

		Антипенко І.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Новицький А.М.

		Національний університет державної податкової служби України



		934 

		Організаційно-правові засади здійснення фінансового моніторингу у банківських установах України

		Білько Т.О.

		д.ю.н., доц. 


Орлюк О.П.

		Національний університет державної податкової служби України



		935 

		Суб’єкти фінансового моніторингу в Україні у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

		Бірюкова І.Г.

		к.ю.н., доц. 


Касьяненко Л.М.

		Національний університет державної податкової служби України



		936 

		Правова характеристика валових витрат при оподаткуванні прибутку підприємства

		Віхляєв О.К.

		к.ю.н.


Шептухов-


ський С.Є.

		Національний університет державної податкової служби України



		937 

		Адміністративно-правове забезпечення сфери торговельної діяльності в Україні

		Грищенко В.В.

		к.ю.н, проф.


Коваля М.В.

		Національний університет державної податкової служби України






		938 

		Адміністративно-правові засади діяльності вищих спеціалізованих судів України

		Дерев’янко В.М.




		к.ю.н., доц.


Забарний Г.Г.




		Національний університет державної податкової служби України



		939 

		Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративного права

		Друцул Т.І. 

		к.ю.н., доц.


 Мацелик Т.О.

		Національний університет державної податкової служби України



		940 

		Адміністративні юрисдикційні провадження в сфері господарської діяльності

		Жданова Н.Г.

		д.ю.н., проф. 


Рябченко О.П.

		Національний університет державної податкової служби України



		941 

		Правове та організаційне  забезпечення системного реформування сфери фізичної культури та спорту в Україні

		Замідра С.В.

		к.ю.н., доц. 


Буханевич О.М.

		Національний університет державної податкової служби України



		942 

		Правове регулювання ввезення транспортних засобів на територію України

		Кабанець В.В.

		к.ю.н, доц. 


Цимбал Т.Я.

		Національний університет державної податкової служби України



		943 

		Правове регулювання мінімізації ризиків на фінансових ринках України

		Коваленко В.В.

		д.ю.н., доц. 


Ковальчук А.Т.

		Національний університет державної податкової служби України



		944 

		Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

		Кривенко Д.В.

		к.ю.н., доц. 


Мацелик Т.О.

		Національний університет державної податкової служби України






		945 

		Адміністративно-юрисдикційні провадження в діяльності органів ДПС України

		Кривонос Д.М.

		к.ю.н. 

Параниця С. П.

		Національний університет державної податкової служби України



		946 

		Публічний та приватний інтереси в податковому праві

		Лакушева Є.В.

		к.ю.н., доц. 


Лукашев О.А.

		Національний університет державної податкової служби України



		947 

		Функції податків, правова природа та засади реалізації

		Лисицький І.В.

		д.ю.н., доц. 


Нечай А.А.

		Національний університет державної податкової служби України



		948 

		Правові та організаційні засади кадрової роботи у правоохоронних органах СБУ, ДПСУ, ДПС

		Лось М.Ю.

		д.н.держ.упр., доц. 


Сіцінський А.С.

		Національний університет державної податкової служби України



		949 

		Адміністративно-правове регулювання історико-культурної спадщини в Україні

		Наконечна О.В.

		к.ю.н., доц.


Мацелик  М.О.

		Національний університет державної податкової служби України



		950 

		Адміністративно-правовий статус Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України

		Насонова Л.О.

		д.ю.н., доц.


Орлюк О.П.

		Національний університет державної податкової служби України



		951 

		Адміністративно-правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні

		Палієнко У.О.

		д.ю.н., доц. 


Галунько В.В.

		Національний університет державної податкової служби України



		952 

		Адміністративно-правове регулювання процедур відновлення платоспроможності та банкрутства суб’єктів господарювання з часткою державної власності

		Пархомчук Р.І.

		к.ю.н., проф. 


Усенко В.Ф.

		Національний університет державної податкової служби України



		953 

		Адміністративно-правові засади функціонування юридичних клінік

		Савелова Ю.М.

		к.ю.н., доц. 


Кузьменко О.О.

		Національний університет державної податкової служби України






		954 

		Правові аспекти конфліктів у сфері податкових відносин: питання теорії та практики правового регулювання

		Свириденко В.М. 

		к.ю.н., доц. 


Латковська Т.А.

		Національний університет державної податкової служби України



		955 

		Фінансово-правові аспекти загальної та спеціальної процедури банкрутства

		Скутельник П.Ф.

		д.ю.н., проф. 


Орлюк О.П.

		Національний університет державної податкової служби України



		956 

		 Адміністративно-правові засади охорони і захисту прав платників податків податковою міліцією

		Соломаха О.М.

		д.ю.н., проф. 


Рябченко О.П.

		Національний університет державної податкової служби України



		957 

		Податкові агенти як суб’єкти податкового права

		Стріяшко Г.М.

		к.ю.н., доц. 


Мацелик Т.О.

		Національний університет державної податкової служби України



		958 

		Адміністративно-правове регулювання публічної служби в державних податкових адміністраціях в Україні

		Сусловець А.О.

		к.ю.н., доц. 


Мулявка Д.Г.

		Національний університет державної податкової служби України



		959 

		Адміністративно-правова профілактика податкових правопорушень

		Талах А.М.

		к.ю.н., доц. 


 Цимбал Т.Я.

		Національний університет державної податкової служби України



		960 

		Адміністративно-правові засади регулювання соціального обслуговування малозабезпечених верств населення

		Ткаченко Л.Г.

		к.ю.н., доц. 


Мацелик М.О.

		Національний університет державної податкової служби України



		961 

		Адміністративна відповідальність, пов’язана з порушенням режиму утримання в установах виконання покарань

		Ткаченко О.Г.

		к.ю.н., доц. 


Мулявка Д.Г.

		Національний університет державної податкової служби України



		962 

		Правові засади функціонування систем електронних грошей у сфері електронної комерції

		Трубін І.О. 

		д.ю.н., проф. 


Калюжний Р.А.

		Національний університет державної податкової служби України



		963 

		 Юридичні гарантії надходжень податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів України

		Чернетченко В.В.

		д.ю.н., проф. 


Рябченко О.П.

		Національний університет державної податкової служби України



		964 

		Правові основи податкового адміністрування в Україні

		Чинчин М.М.

		к.ю.н., доц.


Лукашев О.А.

		Національний університет державної податкової служби України



		965 

		Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів протидії насильства в сім’ї

		Шамрук Н.Б.

		к.ю.н., доц. 


Галай А.О.

		Національний університет державної податкової служби України



		966 

		Механізм забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності МВС України

		Шарго Н.Л.

		к.ю.н., доц.


Петрова І.П

		Національний університет державної податкової служби України



		967 

		Правове регулювання оподаткування майна в Україні

		Шкільова Н.В. 

		д.ю.н., доц.  


Криницький І.Є.

		Національний університет державної податкової служби України



		968 

		Альтернатива в митному праві України

		Абакуменко О.В.

		д.ю.н., проф.


Додін Є.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		969 

		Процесуальні строки в адміністративному судочинстві України

		Аракелян М.М.

		д.ю.н., проф.


Ківалов С.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		970 

		Предметна підсудність адміністративних судів в Україні

		Білуга С.В.

		д.ю.н., проф.


Ківалов С.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		971 

		Адміністративно-правові засади контролю за посередницькою діяльністю в галузі митної справи

		Данелюк В.І.

		д.ю.н., проф.


Додін Є.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		972 

		Адміністративно-юрисдикційна діяльність капітана морського (річного) порту

		Дудар Г.П.

		д.ю.н., проф.


Додін Є.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		973 

		Міжнародно-правові підстави «спеціальної» компенсації витрат рятувальника майна на морі

		Єфімов О.О.

		к.ю.н., доц.


Кузнецов С.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		974 

		Особливості тлумачення норм міжнародних морських конвенцій

		Жорник І.В.




		к.ю.н., доц.


Кузнецов С.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		975 

		Герменевтика норм міжнародних морських конвенцій


(зміна теми)

		Жорник І.В.




		к.ю.н., доц.


Кузнецов С.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		976 

		Митне провадження на морському транспорті


(уточнення теми)

		Зотенко О.О.




		д.ю.н., проф.


Додін Є.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		977 

		Митне регулювання прикордонної торгівлі

		Качан В.В.

		д.ю.н., проф.


Додін Є.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		978 

		Адміністративно-правовий статус апарату Верховної Ради України

		Козій І.С.

		к.ю.н., доц.


Біла-Тіунова Л.Р.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		979 

		Використання статистики в митній справі

		Кравченко П.А.

		д.ю.н., проф.


Додін Є.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		980 

		Адміністративно-правові основи застосування захисних заходів у зовнішній торгівлі

		Панфілова О.Є.

		д.ю.н., проф.


Корміч Б.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		981 

		Адміністративно-правовий статус Державної судової адміністрації України

		Сєрий Д.А.

		д.ю.н., проф.


Ківалов С.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		982 

		Провадження в адміністративних судах України

		Агєєв О.В.

		к.ю.н., доц. 

Бевзенко В.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		983 

		Особисті та майнові права громадян як об’єкт адміністративно-правової охорони органами внутрішніх справ на залізничному транспорті

		Боданюк М.А.

		к.ю.н., доц. 

Ульянов О.І.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		984 

		Адміністративно-правові питання взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з Державною прикордонною службою України

		Кисличенко Д.М.

		к.ю.н., доц.

Коропатова О.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		985 

		Адміністративно-правове регулювання безпеки дорожнього руху в Україні

		Муцко В.Ф.

		к.ю.н., доц. 

Волощук А.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		986 

		Адміністративно-правовий захист права на об’єкти інтелектуальної власності в Україні

		Пишна А.Г.

		к.ю.н., доц. 

Ульянов О.І.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		987 

		Нормативна діяльність Кабінету Міністрів України

		Васильєва С.О.

		к.ю.н., доц. 


Миколенко О.І.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		988 

		Правова природа та роль кредитних договорів у вдосконаленні фінансово – кредитних відносинах

		Ковальчук Є.М.

		д.ю.н., акад. 

Васильєв А.С.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		989 

		Адміністративна відповідальність посадових осіб, що залучені до проведення виборчого процесу

		 Стукаленко В.А.

		к.ю.н., доц. 

Миколенко О.І.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		990 

		Правове регулювання застави корпоративних прав

		Ткаченко К.Є.

		к.ю.н., доц.

Смітюх А.В.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		991 

		Фінансовий контроль в Україні (адміністративно-правовий аспект)

		Удовиченко О.Ф.

		д.ю.н., акад.

Васильєв А.С.

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		992 

		Заходи примусу у виконавчому провадженні України

		Чеголя Є.О.




		к.ю.н., доц.

Миколенко О.І. 

		Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова



		993 

		Адміністративно-правове регулювання справляння податку з доходів фізичних осіб в Україні

		Журавський С.А.

		д.ю.н., доц.


Куліш А.М.

		Сумський державний університет



		994 

		Бюджетне законодавство України: стан та напрями вдосконалення

		Чернадчук О.В.

		д.ю.н., доц.


Куліш А.М.

		Сумський державний університет



		995 

		Правове регулювання протидії інформаційним війнам в Україні 

		Абакумов В.М.

		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		996 

		Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення діяльності підрозділів міліції громадської безпеки 

		Артем’єва Д.В.

		д.ю.н., доц.


Синявська О.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		997 

		Застосування міліцією заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян 

		Басалик О.І.

		к.ю.н., доц. 


Гуменюк В.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		998 

		Адміністративно-правові засади виховної діяльності вищих навчальних закладів України 

		Бондаренко О.В.

		к.ю.н.


Миськів Л.І.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		999 

		Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів Служби безпеки України з іншими державними органами місцевого самоврядування та громадськістю

		Верхогляд В.О.

		д.ю.н., проф.


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1000 

		Правове регулювання державного фінансового  контролю за діяльністю з морського страхування (фінансово-правовий аспект) 

		Губіна Г.Л.

		д.ю.н., доц. 


Гетьманець О.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1001 

		Система управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України: адміністративно-правові засади 

		Довгань О.І.

		к.ю.н., доц. 


Джафарова О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1002 

		Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в адміністративно-процесуальній діяльності органів місцевого самоврядування

		Дубінін М.М.

		д.ю.н., проф. Тищенко М.М. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1003 

		Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів

		Єльцов В.О.

		к.ю.н., доц. 


Панова І.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1004 

		Адміністративно-правове регулювання охоронної діяльності в Україні

		Єщук О.М.

		д.ю.н., доц. 


Галунько В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1005 

		Реалізація правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України 

		Загуменна Ю.О.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1006 

		Правове забезпечення інформаційної безпеки особи

		Заєць О.В.

		к.ю.н., доц. 


Панова І.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1007 

		Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції щодо профілактики та ліквідації наслідків епізоотичних ситуацій

		Золотько О.О.

		к.ю.н., доц.


Джафарова О.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1008 

		Працівник міліції як відповідач у справах щодо оскарження постанов про накладення адміністративного стягнення 

		Зубрілов І.І.

		к.ю.н., доц. 


Бевзенко В.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1009 

		Адміністративна юрисдикція органів прокуратури 

		Іщук О.С.

		д.ю.н., проф.


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1010 

		Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом  (контракт)

		Кисильова К.В.

		к.ю.н., доц.  


Кушніренко О.Г.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1011 

		Організаційно-правові засади формування професійної етики курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України 

		Кожушко М.В.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1012 

		Вищі навчальні заклади МВС України: становлення, функціонування, модернізація 

		Коломоєць Н.В.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1013 

		Докази у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, підвідомчі ОВС 

		Косик В.В.

		к.ю.н., доц. 


Гуменюк В.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1014 

		Правовий захист суспільства від шкідливої інформації

		Лисенко О.В.

		д.ю.н., проф.


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1015 

		Адміністративно-правові засади координації правоохоронної діяльності органами прокуратури 

		Ліховицький Я.О.

		д.ю.н., доц. 


Литвинов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1016 

		Адміністративна правосуб’єктність органів внутрішніх справ в договірних відносинах




		Маркова О.О. 

		д.ю.н., доц.


Завальна Ж.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1017 

		Організаційно-правове забезпечення управління територіальними органами внутрішніх справ України

		Мартинов М.Д.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1018 

		Розгляд справ про адміністративні правопорушення суддями загальних місцевих судів

		Мартинова О.М.

		к.ю.н. 


Іщенко О.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1019 

		Адміністративно-правові засади державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації 

		Мельченко В.І.

		к.ю.н., доц. 


Панова І.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1020 

		Органи прокуратури в системі суб’єктів адміністративного права України 

		Миколенко В.А.

		д.ю.н., доц. 


Синявська О.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1021 

		Адміністративно-правові засади реєстрації фізичних осіб в Україні 

		Михайлишин І.В.

		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1022 

		Диспозитивність як принцип адміністративного процесу

		Потапенко С.В.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1023 

		Правове регулювання фінансової діяльності політичних партій в Україні: фінансово-правовий аспект


(уточнення теми)

		Пономарчук О.О.




		д.ю.н., доц.


Гетманець О.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1024 

		Деліктологічна характеристика та профілактика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку 


(уточнення теми)

		Прокопенко О.Ю.




		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1025 

		Адміністративно-правові засади управління науковою діяльністю в Україні




		Процюк Н.І.

		д.ю.н., доц.


Синявська О.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1026 

		Адміністративно-правовий захист права власності суб’єктів господарювання в Україні




		Риженко І.М.

		д.ю.н., доц. 


Галунько В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1027 

		Інститут процесуальної співучасті в адміністративному процесі України 




		Романовська О.В.

		к.ю.н., доц.


Бевзенко В.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1028 

		Адміністративно-правові засади забезпечення паспортно-візового режиму в Україні

		Семіног О.О.

		к.ю.н., доц. 


Панова І.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1029 

		Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку під час проведення в Україні Євро 2012 

		Сенчук І.І.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1030 

		Банківський контроль в Україні: адміністративно-правове регулювання 




		Симов’ян В.С.

		д.ю.н., доц. 


Гетманець О.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1031 

		Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації

		Сіверін В.І.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1032 

		Організаційно-правові засади співробітництва ОВС України з поліцейськими структурами країн Європейського Союзу у сфері захисту прав дитини 

		Скічко Н.С.

		к.ю.н., доц. 


Безпалова О.І.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1033 

		Адміністративно-правове регулювання застосування відеоспостереження органами внутрішніх справ України

		Соколан Т.С.

		к.ю.н., с.н.с. 


Мельник Р.С.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1034 

		Адміністративно-правовий статус державного реєстратора 

		Солонар А.В.

		д.ю.н., доц. 


Кравцова Т.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1035 

		Правове регулювання парламентського контролю за Державним бюджетом України


(уточнення теми)

		Стародубова О.А.

 

		д.ю.н., доц. 

Гетманець О.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1036 

		Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій


(уточнення теми)

		Стреляний В.І.




		к.ю.н.


Сараскіна Т.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1037 

		Адміністративно-правові засади надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку 

		Тер-Степанян О.В.

		к.ю.н., проф. 

Безсмертний О.К.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1038 

		Адміністративні акти органів прокуратури 




		Угровецький П.О.

		к.ю.н., с.н.с.


Мельник Р.С.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1039 

		Охорона прав і свобод неповнолітніх органами внутрішніх справ: адміністративно-правові засади 

		Филипенко Є.П.

		д.ю.н., доц. 


Кравцова Т.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1040 

		Правове регулювання фінансового контролю у сфері державних закупівель 



		Фалько Л.В.

		д.ю.н., доц. 


Гетманець О.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1041 

		Органи внутрішніх справ України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правовий аспект

		Фомін Ю.В.

		к.ю.н., с.н.с. 


Мельник Р.С.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1042 

		Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки прокуратури України

		Хомич А.С.

		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1043 

		Адміністративно-правові засади контролю за діяльністю державних виконавців 

		Цалин А.Б.

		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1044 

		Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України

		Чапала О.Ю.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1045 

		Показання технічних приладів та засобів як докази у справах про адміністративне правопорушення 

		Штих О.В.

		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1046 

		Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ України щодо захисту персональних даних громадян

		Шут Л.В.

		д.ю.н., проф. 


Комзюк А.Т.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1047 

		Фінансово-правовий статус податкового агента 




		Янішевська К.Д.

		д.ю.н., доц. 


Кравцова Т.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1048 

		Організація діяльності прокуратури з розгляду звернень: адміністративно-правовий аспект 

		Яценко В.С.

		д.ю.н., проф.


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1049 

		Правове регулювання надання взаємної адміністративної допомоги митними органами з питань порушень митного законодавства

		Кривонос М.А.

		д.ю.н., доц.


Приймачен-


ко Д.В.

		Академія митної служби України

		Некоректна назва. 

Тема не є актуальною



		1050 

		Адміністративно-правові засади побудови системи митної служби України

		Самборська Ю.Л.

		д.ю.н., доц.


Приймаченко Д.В.

		Академія митної служби України

		Тема не є актуальною



		1051 

		Адміністративно-правове заповідного фонду в Україні 

		Гапонов О.М.

		к.ю.н., доц.


Золотарьова Н.І.




		Академія управління МВС

		Некоректна назва 



		1052 

		Адміністративно-правові засади діяльності піротехнічних фірм в Україні 

		Заросило В.В.

		д.ю.н., проф.


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС

		Тема не є актуальною і 

не відповідає спеціальності



		1053 

		Фізичні та юридичні особи як суб’єкти адміністративного права

		Заросило Н.В.

		к.ю.н., доц.


Золотарьова Н.І. 

		Академія управління МВС

		Тема не є актуальною 

і не відповідає спеціальності



		1054 

		Правові та організаційні засади кадрового менеджменту  участі працівників міліції у миротворчих операціях

		Міхеєв М.В.




		д.ю.н., доц. 


Заросило В.О.

		Академія управління МВС

		Не відповідає спеціальності 



		1055 

		Адміністративно-правове регулювання  взаємодії міліції з іншими суб’єктами запобігання насильства в сім’ї

		Грибачов П.М.

		д.ю.н., проф. Курінний Є.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Занадто вузька тема 



		1056 

		Адміністративно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку під час проведення масових релігійних заходів

		Діхтяр Д.Ю.

		к.ю.н., доц. Комісаров О.Г.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Занадто вузька тема 



		1057 

		Адміністративно-правові засади використання профілактичних обліків міліцією громадської безпеки

		Прохорова І.О.

		к.ю.н., доц. Фролов О.С.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема не є актуальною



		1058 

		Адміністративно-правове регулювання діловодства у господарських організаціях

		Шустрова К.В.

		к.ю.н., доц. Комісаров О.Г.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема не є актуальною



		1059 

		Адміністративно-правове регулювання порядку притягнення посадових осіб органів внутрішніх справ до дисциплінарної відповідальності

		Шутов П.В.

		к.ю.н. 


Логвиненко Б.О.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Занадто вузька тема



		1060 

		Службова кар’єра в підрозділах дільничних інспекторів міліції України: теоретико-методологічні засади

		Гаман О.М.

		к.ю.н., доц. 


Рудой К.М.




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

		Не відповідає спеціальності 



		1061 

		Адміністративно-правові засади функціонування підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України


(перезатвердження теми)

		Лафазан Ю.О.


 

		к.ю.н., доц.


Делія Ю.В.

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

		Занадто вузька тема. 

Тема не є актуальною



		1062 

		Організаційно-правові засади здійснення перевезень авіаційним транспортом

		Луканін О.В.

		к.ю.н., доц.


Деревянко Б.В.

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

		Не відповідає спеціальності 



		1063 

		Адміністративно-правові засади впливу ДАІ на процес ліквідації аварійно небезпечних ділянок і місць концентрації ДТП  

		Панютчев В.А.

		д.ю.н., проф.


Шевченко А.Є.




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

		Тема не є актуальною 

і не відповідає спеціальності



		1064 

		Організаційно-правові засади здійснення перевезень міським електротранспортом

		Родіна В. В.

		к.ю.н., доц. 


Шелухін М.Л.

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

		Тема не є актуальною 

Не відповідає спеціальності



		1065 

		Адміністративна процедури в практичній діяльності у галузі медицини в Україні: правовий аспект

		Літінська Я.Г.

		д.ю.н., проф.

Коломоєць Т.О.



		Запорізький національний 


університет




		Некоректна назва 



		1066 

		Адміністративно-правове забезпечення соціальної роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ України

		Ісакін Є.В.

		к.ю.н., доц.


Афанасьєв К.К.

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

		Занадто вузька тема 



		1067 

		Особливості адміністративного судочинства у справах про припинення юридичних осіб

		Красовська А.В.

		к.ю.н.


Назар Ю.С.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Некоректна назва 



		1068 

		Адміністративно-правове забезпечення і  реалізація  соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ  України 

		Ладика Ю.В.

		д.ю.н., проф.


Остапенко О.І.




		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Некоректна назва



		1069 

		Адміністративно-правове регулювання міграції трудових ресурсів в Україні

		Левченко Л.В.

		д.ю.н., проф.


Остапенко О.І.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Некоректна назва



		1070 

		Інстанційна та предметна підсудність  адміністративних справ

		Мельник А.А.

		к.ю.н., доц.


Парасюк М.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Некоректна назва 



		1071 

		Інформаційні та адміністративно-правові засади у сфері безпеки дорожнього руху

		Микулець В.Ю.

		к.ю.н., проф.


Цимбалюк В.І.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Некоректна назва 



		1072 

		Забезпечення культурних прав громадян засобами адміністративного права

		Бєлкіна Ю.Л.

		д.ю.н., проф.


Колпаков В.К.

		Національна академія внутрішніх справ

		Некоректна назва 



		1073 

		Правові та організаційні засади пенсійного і соціального забезпечення працівників органів внутрішніх справ

		Діброва О.М.




		к.ю.н., с.н.с.


Удовик М.С.

		Національна академія внутрішніх справ

		Не відповідає спеціальності



		1074 

		 Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України

		Бовкун Є.А.

		д.ю.н., проф. 


Рябченко О.П.

		Національний університет державної податкової служби України

		Занадто вузька тема





		1075 

		Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій і бездіяльності Верховної Ради України

		Вершиніна М.М.

		д.ю.н., проф.


Ківалов С.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Занадто вузька тема 





		1076 

		Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій і бездіяльності Вищої ради  юстиції

		Гаврилюк Ю.О.

		д.ю.н., проф.


Ківалов С.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Занадто вузька тема 





		1077 

		Підстави та порядок відшкодування збитків внаслідок забруднення Чорного моря

		Калошина А.О.

		к.ю.н., доц.


Кузнецов С.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Не відповідає спеціальності 



		1078 

		Система протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Адміністративно-правові засади організації та функціонування

		Кобзева Т.А.

		д.ю.н., доц.


Куліш А.М.

		Сумський державний університет

		Некоректне формулювання теми



		1079 

		Організаційно-правові засади права власності на інформацію в правоохоронних органах

		Колеснікова М.В.

		д.ю.н., доц.


Куліш А.М.

		Сумський державний університет

		Тема потребує уточнення



		1080 

		Адміністративно-правовий статус громадянина в процесі реалізації права на одержання інформації

		Шапіро В.С.

		д.ю.н., доц.


Куліш А.М.

		Сумський державний університет

		Занадто вузька тема. Перетинається з темою  Колеснікової М.В.



		1081 

		Адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України 

		Михайлова Ю.О.

		д.ю.н., доц. 


Синявська О.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення 



		1082 

		Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України


(уточнення теми)

		Михайлова Ю.О.




		 д.ю.н., доц. 


Синявська О.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення 



		1083 

		Адміністративно-правові засади юридичної діяльності  міліції

		Христин-
ченко Н.П.


 

		д.ю.н., с.н.с.


Ковальська В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення 



		1084 

		Адміністративно-правові засади діяльності юристів-фахівців в міліції


(уточнення теми)

		Христин-
ченко Н.П.




		д.ю.н., с.н.с.


Ковальська В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення 





КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;


КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (12.00.08)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


консультант

		Наукова установа



		1085 

		Сучасні напрями оптимізації боротьби з корупцією в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний потенціал

		Маляр Г.В.

		д.ю.н., проф.  


Музика А.А.

		Державний науково-дослідний інститут митної справи



		1086 

		Регіональні проблеми протидії та запобігання злочинності в Україні

		Бабенко А.М.

		д.ю.н., проф.  


Кальман О.Г.




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



		1087 

		Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні

		Розенфельд Н.А.

		д.ю.н., проф.


Фріс П.Л. 

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1088 

		Теоретичні та прикладні засади виправлення і ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі в Україні

		Неживець О.М.




		д.ю.н., проф.


Богатирьов І.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		1089 

		Звільнення від покарання та його відбування: правове регулювання, доктрина і судова практика

		Горох О.П.

		д.ю.н., проф.


Музика А.А.

		Національний університет «Києво-Могилянська академія»



		1090 

		Кримінально-правова охорона земельних ресурсів органами внутрішніх справ

		Шульга А.М.

		к.ю.н., проф.


Тютюгін В.І.




		Харківський національний університет внутрішніх справ    



		1091 

		Транснаціональна економічна злочинність: економіко-кримінологічний аналіз

		Новікова Л.В.

		

		Харківський національний університет 
імені  В.Н. Каразіна








Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1092 

		Теоретичні проблеми та методологічні засади правового забезпечення запобігання злочинам

		Шестопало-


ва Л.М.

		

		Академія управління МВС

		Тема сформована занадто широко. Охоплює майже всі напрямки кримінологічних досліджень. Потребує редакційного уточнення



		1093 

		Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності

		Чеботарьова Г.В.

		д.ю.н., проф.


Костенко О.М.

		Інститут держави і


права 
ім. В.М. Корецького


НАН України

		Тема потребує узгодження, оскільки подібне дослідження запропоноване також 
А.О. Байдою



		1094 

		Міжгалузеві зв’язки кримінального права України: проблеми доктрини, практики та вдосконалення законодавства

		Болдарь Г.Є.

		д.ю.н., проф.


Дудоров О.О.

		Луганський державний університет внутрішніх справ


 ім. Е.О. Дідоренка

		Тема не досягає рівня докторської дисертації. Потребує подальшого редакційного напрацювання



		1095 

		Осудність та неосудність у кримінальному праві України: проблеми теорії і практики

		Бурдін В.М.

		 

		Львівський національний університет  імені Івана Франка

		Запропонована тема неодноразово досліджувалася як за радянські, так і за теперішні  часи. Можуть виникнути питання щодо достатнього для докторської дисертації вкладу у розвиток науки



		1096 

		Шахрайство як інститут кримінального права: теоретичні і практичні засади

		Кришевич О.В.




		д.ю.н., проф.


Шакун В.І.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема визначена не зовсім вдало. «Шахрайство» не є інститутом кримінального права. З приводу подібних формулювань вже надавалися критичні зауваження



		1097 

		Кримінально-правова політика України в умовах глобалізації

		Лащук Є.В.




		д.ю.н., проф.


Музика А.А.

		Національна академія внутрішніх справ

		Дисертація по кримінальній політиці була захищена 
в 2006 році 
П.Л. Фрісом. Якщо будувати новизну лише за рахунок питань глобалізації, то це недостатньо для досягнення завдань, що стоять перед докторською дисертацією



		1098 

		Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері медичної діяльності

		Байда А.О.

		к.ю.н., проф.


Тютюгін В.І.

		Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

		Тема потребує узгодження, оскільки подібне дослідження запропоноване також 
Г.В. Чеботарьовою. Не рекомендується застосовувати в назві докторського дослідження слова «проблеми», «питання» і їм подібні



		1099 

		Генезис, становлення і розвиток українського кримінального права (X– поч. XXI ст.)

		Колос М. І.

		д.ю.н., проф.


Грищук В.К. 

		Національний університет «Острозька академія»

		Тема відповідає спеціальності з історії держави та права



		1100 

		Теоретичні та прикладні проблеми протидії загально-кримінальній насильницькій злочинності в Україні

		Ігнатов О.М.

		д.ю.н., доц. 

Мартиненко О.А.

		Одеський державний університет внутрішніх справ

		Дослідження з такого напрямку кримінології вже проводилося в Україні



		1101 

		Кримінально-правова охорона державної влади в України: теоретичні, прикладні та законодавчі аспекти

		Кашкаров О.О.

		д.ю.н., проф. 

Ярмиш Н.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ

		Тема сформульована невдало. Потребує редакційного уточнення



		1102 

		Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві 

		Книженко О.О.

		д.ю.н., проф. 


Гуторова Н.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема певним чином співпадає з темою дослідження Ю.А. Пономаренко, що була затверджена у попередні роки





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		1103 

		Кримінальна відповідальність за зловживання впливом 
(ст. 369-1 КК України)

(2009)

		Білецька Н.В. 

		д.ю.н., проф.

Фесенко Є.В.

		Академія адвокатури України



		1104 

		Нотаріус як спеціальний суб’єкт злочину

		Коротюк О.В.

		д.ю.н., проф.


Фесенко Є.В.

		Академія адвокатури України



		1105 

		Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів

		Боровинський С.Б.

		к.ю.н. 


Примаченко В.Ф.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1106 

		Кримінальна відповідальність за побої і мордування

		Гаркуша А.Г.

		к.ю.н., доц. 

Лень В.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1107 

		Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

		Додаток Д.І.

		к.ю.н. 

Однолько І.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1108 

		Кримінальна відповідальність за зайняття забороненими видами господарської діяльності

		Качковський М.С.

		к.ю.н. 


Азовський О.М.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1109 

		Кримінальна відповідальність за створення, розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів

		Кирбят’єв О.О.

		к.ю.н. 


Бабанін С.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1110 

		Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ рецидивної злочинності

		Кисельов І.О.

		д.ю.н., проф. 


Богатирьов І.Г.




		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1111 

		Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються в мережі Інтернет та їх запобігання підрозділами Служби безпеки України

		Климчук О.В.

		к.ю.н., доц.

 Шалгунова С.А.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1112 

		Кримінальна відповідальність за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинений організованими групами

		Міщанинець О.М.

		к.ю.н., доц. 

Негодченко В.О.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1113 

		Позбавлення волі в системі кримінальних покарань: порівняльно-правове дослідження

		Мороз В.М.

		к.ю.н., доц. 

Шалгунова С.А.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1114 

		Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ викрадень чужого майна з автомобілів

		Овчарик Н.О.

		к.ю.н., доц. 

Салімонов І.М.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1115 

		Кримінологічна характеристика та запобігання злочинів проти безпеки руху та експлуатації залізничного і автомобільного транспорту на шляхах їх сполучення

		Олійник В.В.

		д.ю.н., проф. 

Мисливий В.А.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1116 

		Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

		Соломка Є.О.

		к.ю.н. 
Дячкін О.П.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1117 

		Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

		Уварова Н.В.

		к.ю.н. 


Примаченко В.Ф.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1118 

		Карний розшук як суб’єкт запобігання злочинам в Україні

		Шевченко О.А.

		к.ю.н., доц. 

Кириченко О.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1119 

		Кримінально-правове забезпечення протидії сприянню учасникам злочинних організацій та укриттю їх злочинної діяльності

		Єсенков А.В.

		к.ю.н., доц.


Палій М.В.

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



		1120 

		Кримінальна відповідальність за схиляння  неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів

		Лосич С.В.

		д.ю.н., проф.

Стрельцов Є.Л.

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



		1121 

		Депеналізація як елемент пенальної політики України  


(перезатвердження теми)

		Назимко Є.С. 




		к.ю.н., доц.


Палій М.В.




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



		1122 

		Кримінальна відповідальність за зловживання опікунськими правами

		Євтєєва Д.П. 

		д.ю.н., проф. 

Борисов В.І. 

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 



		1123 

		Відповідальність за порушення свободи віросповідання за Кримінальним кодексом України

		Ковтун О.І.

		д.ю.н., проф. 

Тихий В.П.

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 



		1124 

		Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах  

		Кумановський М.В.

		к.ю.н., доц. 


Демидова Л.М.

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 



		1125 

		Виправлення засуджених до позбавлення волі та його основні засоби в процесі виконання покарань   


(2009)

		Опанасенков О.І. 



		к.ю.н.


Яковець І.С.  

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 



		1126 

		Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні

		Шрамко С.С.

		д.ю.н., проф. 

Голіна В.В. 

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 



		1127 

		Звільнення від кримінальної відповідальності за законодавством України, Франції та Палестини (порівняльне дослідження)

		Ал Вахдін Фірас Фахед

		д.ю.н., професор


Костенко О.М.

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



		1128 

		Кримінальна відповідальність за перевищення меж необхідної оборони

		Горбачова Г.М.

		к.ю.н., ст..н.с.


Кваша О.О.

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



		1129 

		Злочинність неповнолітніх жіночої статі: причини, умови та запобігання

		Дворкова А.В.

		к.ю.н.


Нерсесян А.С.

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



		1130 

		Причиновий зв’язок у злочинах проти життя і здоров′я, що вчиняються шляхом бездіяльності

		Дударець Д.В.

		д.ю.н., проф.


Костенко О.М.

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



		1131 

		Адвокат як суб’єкт запобігання злочинів

		Лотоцький М.В.

		д.ю.н., проф.


Колб О.Г.

		Класичний приватний університет



		1132 

		Кримінологічна характеристика осіб, які відбувають покарання, що  не пов’язані з позбавленням волі

		Ткачук В.Є.

		д.ю.н., проф.


Колб О.Г.

		Класичний приватний університет



		1133 

		Особливості законодавчого регулювання та порядок застосування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей

		Шимончук І.В.

		д.ю.н., проф.


Колб О.Г.

		Класичний приватний університет



		1134 

		Призначення покарання за незакінчений злочин за кримінальним правом України

		Кащук М.С.

		к.ю.н., доц.


Шапченко С.Д.

		Київський міжнародний університет



		1135 

		Врахування положень Загальної частини КК України як загальна засада призначення покарання

		Демченко І.М.

		доц. 


Шапченко С.Д.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1136 

		Сімейне неблагополуччя 
в системі детермінантів злочинності неповнолітніх 
в Україні


(уточнення теми)

		Дідківська Г.В.




		доц.


Єфремов С.О.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1137 

		Кримінально-правова охорона життя осіб у зв’язку з виконанням спеціальних повноважень (ст. ст. 348, 379, 400 КК України)

		Копанчук В.О.

		доц. 


Дзюба В.Т.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1138 

		Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано, чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України)

		Лагнюк О.М.

		доц. 


Берзін П.С.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1139 

		Кримінальна відповідальність за порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184 КК України)

		Масол Д.І.

		доц. 


Берзін П.С.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1140 

		Кримінальна відповідальність за порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ст. 163 КК України)

		Сватко Ю.М.

		проф. 


Андрушко П.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1141 

		Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України

		Ткаченко В.В.

		доц. 


Берзін П.С.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1142 

		Кримінальна відповідальність за створення стійких злочинних об’єднань

		Шапкін І.С.

		доц. 


Дзюба В.Т.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1143 

		Кримінальна відповідальність за пропозицію та давання хабара за законодавством України

		Ярошенко О.Д.

		доц. 


Берзін П.С.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1144 

		Давання хабара: кримінально-правова та кримінологічна характеристика

		Мангур Р.В.

		к.ю.н.


Кваша О.О.

		Київський університет права НАН України



		1145 

		Віктимологічні аспекти протидії статевим злочинам щодо неповнолітніх




		Кучер І.В.



		к.ю.н.


Кваша О.О.




		Київський університет права НАН України



		1146 

		Кримінальна відповідальність батьків за невиконання обов'язків щодо виховання, розвитку та утримання дитини за Кримінальним кодексом України

		Попова Н.В.



		к.ю.н., доц.


Тростюк З.А.




		Київський університет права НАН України



		1147 

		Примітки статей Особливої частини Кримінального кодексу України: теоретико-прикладний аналіз

		Сивак М.М.




		к.ю.н., доц.


Тростюк З.А.




		Київський університет права НАН України



		1148 

		Виявлення та нейтралізація оперативно-розшуковими заходами причин та умов злочинів, скоєних на підставі міжетнічних протиріч

		Халілєв Р.А.

		д.ю.н., проф.


Долженков О.Ф.

		Одеський державний університет внутрішніх справ 



		1149 

		Примирення винного з потерпілим у кримінальному праві України: проблеми застосування та вдосконалення законодавства 

		Возьянов Д.К.

		к.ю.н., доц.


Дробот В.П.

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



		1150 

		Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кримінально-правової кваліфікації та вдосконалення законодавства 

		Гнатенко М.Г.

		к.ю.н., доц.


Кучер Ю.О.

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



		1151 

		Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти 

		Грицюк А.Г.

		д.ю.н., доц.


Фесенко Є.В.

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



		1152 

		Криміналізація незаконного проведення дослідів над людиною та його кримінально-правові ознаки 

(перезатвердження теми)

		Єгорова В.О.




		к.ю.н., проф.


Куц В.М.

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



		1153 

		Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей


(перезатвердження теми)

		Калмиков Д.О.


 

		д.ю.н., доц.


Хавронюк М.І.

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



		1154 

		Кримінально-правове забезпечення лікарської таємниці


(перезатвердження теми)

		Карпенко Л.К.




		к.ю.н., доц.


Палій М.В.

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



		1155 

		Кримінальна відповідальність за злочини проти системи валютного регулювання

		Комарницький М.В.

		д.ю.н., проф.


Дудоров О.О.

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



		1156 

		Теоретико-прикладні проблеми взаємодії кримінального права та кримінально-процесуального права

		Кравчук І.С.

		к.ю.н., с.н.с.


Болдарь Г.Є.

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



		1157 

		Кримінологічний аналіз агресивної поведінки жертв насильницької злочинності

		Ніколаєва К.А.

		к.ю.н. 


Топольскова І.О.

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



		1158 

		Джерела інформації про злочинність та їх використання у кримінологічній науці

		Одинцова О.В.

		к.ю.н.


Топольскова І.О.

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



		1159 

		Кримінологічна характеристика та запобігання випуску та реалізації недоброякісних продуктів харчування

		Одинцова Т.В. 

		к.ю.н.


Топольскова І.О.

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



		1160 

		Фіктивне підприємництво: аналіз складу злочину


(перезатвердження теми)

		Цесарський М.О.




		к.ю.н., доц.


Кучер Ю.О.

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



		1161 

		Спеціальні норми в кримінальному праві

		Благута О.В.

		к.ю.н., доц.


Марін О.К.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1162 

		Ексцес співучасника злочину за кримінальним правом України

		Бурда П.О.

		к.ю.н., доц.


Красницький І.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1163 

		Кримінальна відповідальність за протидію законній господарській діяльності 

		Головін Д.І.

		к.ю.н., доц.


Омельчук О.М.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1164 

		Ресоціалізація неповнолітніх осіб жіночої статі у виховній колонії

		Грачук Н.В.

		к.ю.н., доц.


Телефанко Б.М.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1165 

		Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

		Дзвоник М.В.

		к.ю.н., доц.


Марін О.К.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1166 

		Кримінологічна характеристика та протидія злочинності серед студентів вищих навчальних закладів

		Дяків Б.З.

		к.ю.н., доц.


Красницький І.В.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1167 

		Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України

		Захарчук В.М.

		д.ю.н., проф.


Грищук В.К.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1168 

		Кримінально-правові проблеми протидії створенню злочинної організації

		Ковальчук В.П.

		к.ю.н.


Женунтій В.І.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1169 

		Кримінальна відповідальність за одержання службовою особою неправомірної вигоди 

		Куцалаба Г.В.

		к.ю.н., доц.


Марін О.К.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1170 

		Тяжкі наслідки як наскрізне кримінально-правове поняття

		Лемеха Р.І.

		д.ю.н., проф.


Навроцький В.О.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1171 

		Кримінально-правова охорона трудових прав людини

		Луцик Г.Д.

		к.ю.н., доц.


Марін О.К.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1172 

		Кримінально-правова оцінка протиправного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства)

		Мартинович С.В.

		д.ю.н., проф.


Навроцький В.О.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1173 

		Протидія насильству в сім’ї




		Савка О.І.

		к.ю.н.


Коваленко В.П.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1174 

		Кримінологічні детермінанти та кримінально-правова протидія тероризму

		Серкевич І.Р.

		к.ю.н., доц.


Канцір В.С.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1175 

		Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на систему страхування в Україні

		Скрипник Р.А.

		к.ю.н.


Созанський Т.І.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1176 

		Оціночні поняття, що позначають наслідки злочинів у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України 

		Смоляк П.В.

		к.ю.н., доц.


Авраменко О.В.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1177 

		Посткримінальна поведінка неповнолітніх: кримінально-правові та кримінологічні аспекти

		Соловій О.Я.

		д.ю.н., проф.


Фріс П.Л.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1178 

		Виконання покарань у кримінально-виконавчих установах щодо рецидивістів

		Степанова Ю.П.

		к.ю.н., доц.


Телефанко Б.М.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1179 

		Насильство неповнолітніх та запобігання йому засобами сімейного та релігійного виховання

		Шевчук Т.І.

		к.ю.н., доц.


Гумін О.М.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1180 

		Помилка за кримінальним правом України: поняття, її види та кримінально-правове значення 

		Мелих Б.І.

		к.ю.н., доц.


Василаш В.М.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		1181 

		Кримінальна відповідальність за незаконне використання інсайдерської інформації

		Кондра О.Я.

		д.ю.н., проф.


Бойко А.М.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		1182 

		Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки

		Алексашина Н.С.

		к.ю.н. 


Копотун І.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1183 

		Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі

		Бандоля Л.Г.

		д.ю.н., проф.


Богатирьов І.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		1184 

		Кримінальна відповідальність за ухилення від 

сплати коштів на утримання непрацездатних батьків

		Баранець К.О.

		к.ю.н., доц.


Вартилецька І.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		1185 

		Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків: порівняльно-правове дослідження

		Безногих В.С.




		к.ю.н., с.н.с.


Стрільців О.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1186 

		Запобігання незаконному заволодінню автотранспортом, що вчиняється за участю неповнолітніх

		Безуглий О.А.




		к.ю.н., доц. 


Мозоль А.П.

		Національна академія внутрішніх справ



		1187 

		Запобігання злочинам в сфері банківського кредитування в умовах економічних криз

		Бєліх О.Г.




		к.ю.н.


Герасименко Л.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1188 

		Кримінологічна характеристика та запобігання хуліганству, що вчиняється футбольними вболівальниками

		Бородавка Д.С.

		к.ю.н., доц.


Кулакова Н.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1189 

		Кримінально-правова характеристика підміни дитини

		Даценко Є.В.




		к.ю.н., доц.


Останін В.О.




		Національна академія внутрішніх справ



		1190 

		Кримінальна відповідальність за незаконні дії з творами, що пропагують расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію

		Качур І.М.

		к.ю.н., доц.


Кузнєцов В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1191 

		Теоретичні основи кваліфікації множинності злочинів

		Козленко Т.І.

		д.ю.н., проф.


Савченко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1192 

		Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

		Кошевський В.С.




		д.ю.н., проф.


Воробей П.А.

		Національна академія внутрішніх справ



		1193 

		Запобігання злочинам, що вчиняються бездоглядними дітьми

		Левківська О.П.




		к.ю.н., с.н.с.


Кулик О.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		1194 

		Стан особи як кримінально-правова категорія

		Леонтюк Ю.В.

		к.ю.н.


Кісілюк Є.М.




		Національна академія внутрішніх справ



		1195 

		Запобігання злочинам, що вчиняються під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів

		Лещенко В.С.




		к.ю.н., доц.


Іванов Ю.Ф.

		Національна академія внутрішніх справ



		1196 

		Суд як суб’єкт запобігання рецидивній злочинності молоді в Україні

		Ліхолетова Ю.А.

		к.ю.н.

Кальченко Т.Л.

		Національна академія внутрішніх справ



		1197 

		Кримінально-правова охорона життя та здоров’я захисника чи представника особи

		Міщук І.П.

		к.ю.н., доц.


Микитчик О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1198 

		Право на необхідну оборону: кримінально-правові засади

		Мошенець Д.М.




		к.ю.н.


Кісілюк Є.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1199 

		Запобігання злочинам в установах виконання покарань основними засобами виправлення та ресоціалізації засуджених

		Остапович І.П.




		д.ю.н., проф.


Колб О.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		1200 

		Запобігання незаконному виробництву та розповсюдженню лікарських засобів в Україні

		Почкун Г.В.

		к.ю.н., доц.

Заросінський Ю.Л.

		Національна академія внутрішніх справ



		1201 

		Індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк

		Пузирьов М.С.

		д.ю.н., проф.


Богатирьов І.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		1202 

		Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання: порівняльно-правове дослідження

		Ремізова Н.В.




		к.ю.н.


Кісілюк Є.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1203 

		Запобігання злочинам, що вчиняються етнічними злочинними угрупованнями

		Ремський В.В.




		к.ю.н., доц.

Василевич В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1204 

		Кримінально-правовий захист моральності неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження

		Семчук Н.О.




		к.ю.н., доц.


Кузнєцов В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1205 

		Кримінально-виконавча 


характеристика тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні

		Сокирянський Ю.В.




		д.ю.н., проф. 


Богатирьов І.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		1206 

		Кримінально-правова характеристика службової недбалості

		Худякова Н.Ю.

		к.ю.н., доц.


Кришевич О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1207 

		Кримінально-правова характеристика ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

		Хуторянський О.В.




		к.ю.н., доц.


Останін В.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		1208 

		Кримінологічні засади запобігання ухиленню від військової служби

		Шкробот Н.В.




		к.ю.н., доц.


Мозоль А.П.

		Національна академія внутрішніх справ



		1209 

		Кримінологічна характеристика і запобігання крадіжкам, поєднаним із проникненням у житло

		Бондаренко О.П.

		к.ю.н. 


Подільчак О.М.

		Національна академія прокуратури України



		1210 

		Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення (ст. 368-1 КК України)

		Дебольський М.Ю.

		д.ю.н., проф. 


Ярмиш Н.М.

		Національна академія прокуратури України



		1211 

		Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання подружнім вбивствам

		Зазимко О.І.

		д.ю.н., проф. 


Кальман О.Г.

		Національна академія прокуратури України



		1212 

		Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги

		Кальман І.О.

		д.ю.н., проф. 


Ярмиш Н.М.

		Національна академія прокуратури України



		1213 

		Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних з необережним позбавленням життя

		Караман К.В.

		д.ю.н., проф. 


Ярмиш Н.М.

		Національна академія прокуратури України



		1214 

		Кримінальна відповідальність за недбале ставлення до військової служби

		Коваль І.П.

		д.ю.н., проф. 


Кальман О.Г.

		Національна академія прокуратури України



		1215 

		Кримінальна відповідальність за знищення, пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду

		Навозенко О.І.

		к.ю.н., проф. 


Куц В.М.

		Національна академія прокуратури України



		1216 

		Підстави криміналізації та кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

		Нагребецький С.С.

		д.ю.н., проф. 


Ярмиш Н.М.

		Національна академія прокуратури України



		1217 

		Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення

		Орлеан К.М.

		д.ю.н., проф. 


Ярмиш Н.М.

		Національна академія прокуратури України



		1218 

		Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері будівництва

		Попадюк М.О.

		к.ю.н. 


Лизогуб Б.В.

		Національна академія прокуратури України



		1219 

		Кримінальна відповідальність за комерційний підкуп

		Ризак Я.В.

		д.ю.н., проф. 


Дудоров О.О.

		Національна академія прокуратури України



		1220 

		Кримінальна відповідальність за пропозицію або давання хабара (ст. 369 КК України)

		Третьяков Д.А.

		к.ю.н. 


Мезенцева І.Є.

		Національна академія прокуратури України



		1221 

		Кримінально-правова оцінка позбавлення життя людини із співчуття до неї

		Триньова Я.О.

		к.ю.н., проф. 


Куц В.М.

		Національна академія прокуратури України



		1222 

		Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу

		Цховребов А.О.

		к.ю.н., проф. 


Куц В.М.

		Національна академія прокуратури України



		1223 

		Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання корупційним злочинам у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

		Шемякін О.В.

		д.ю.н., проф. 


Кальман О.Г.

		Національна академія прокуратури України



		1224 

		Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК України)

		Ясь А.О.

		к.ю.н. 


Мезенцева І.Є.

		Національна академія прокуратури України



		1225 

		Механізм умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким у процесі виконання позбавлення волі

		Барков О.П.

		д.ю.н., проф.


Степанюк А.Х.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1226 

		Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

		Бартман Ю.Д.

		д.ю.н., проф.


Борисов В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1227 

		Кримінальна відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: соціальна обумовленість та склад злочину


(перезатвердження теми)

		Михайлов В.Є.


 

		к.ю.н., проф.


Сташис В.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1228 

		Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.239-1 КК України)

		Олійник О.С.

		к.ю.н., доц.


Гізімчук С.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1229 

		Проблеми кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом

		Осадча А.С.

		к.ю.н., доц.


Зінченко І.О.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1230 

		Зловживання владою або службовим становищем: кримінально-правова характеристика

		Перепелиця Г.Б.

		к.ю.н., доц.


Дорош Л.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1231 

		Автотранспортна злочинність в Україні, що пов’язана з загибеллю людей або з тяжкими тілесними ушкодженнями

		Полтава К.О.

		д.ю.н., проф.


Голіна В.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1232 

		Призначення покарання за наявності обставин, що його пом’якшують, за кримінальним правом України

		Самойленко Є.Ю.

		к.ю.н., проф.


Тютюгін В.І.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1233 

		Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології

		Сметаніна Н.В.

		д.ю.н., проф.


Голіна В.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1234 

		Кримінально-правова характеристика вимагання за законодавством України

		Федоренко Д.М.

		к.ю.н., доц.


Дорош Л.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1235 

		Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання

		Чорнозуб Л.В.

		к.ю.н., доц.


Пономаренко Ю.А.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1236 

		Кримінальна відповідальність за фальсифікацію засобів вимірювання

		Грищенко О.П.

		к.ю.н., доц.


Дубчак Л.С.

		Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова



		1237 

		Некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні (кримінологічні засади)


(уточнення теми)

		Вечерова Є.М.




		к.ю.н., доц.


Орловська Н.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1238 

		Теоретико-правові засади кваліфікації контрабанди

		Допілко В.О.

		к.ю.н., доц.


Мірошніченко Н.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1239 

		Санкції у злочинах з подвійною формою вини

		Ігнатенко М.П.

		д.ю.н., проф.


Туляков В.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1240 

		Кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчої документації (ст. 158 ККУ)

		Колодін Д.О.

		к.ю.н., доц.


Підгородинсь-


кий В.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1241 

		Кримінальна відповідальність за приховування злочину


(уточнення теми)

		Лазаренко В.В.


 

		к.ю.н., доц.


Бондаренко Н.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1242 

		Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні

		Макаренко А.С.

		д.ю.н., проф.


Туляков В.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1243 

		Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги: кримінальна відповідальність та обумовленість 

		Маслій І.В.

		д.ю.н., проф.


Туляков В.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1244 

		Кваліфікація навмисного заподіяння смерті спеціальними суб’єктами злочину за кримінальним законодавством України

		Новітська І.В.

		к.ю.н., доц.


Чугунніков І.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1245 

		Шахрайство із фінансовими ресурсами (порівняльний аналіз) 

		Пімонов Г.В.

		к.ю.н., доц.


Федоров В.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1246 

		Біоетичні основи криміналізації 

		Самоха І.В.

		д.ю.н., проф.


Глушков В.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1247 

		Злочини проти свободи віросповідання та світогляду

		Сенатор О.Л.

		к.ю.н., доц.


Мірошніченко Н.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1248 

		Кримінологічні основи та кримінально-правові засоби забезпечення виконання міжнародних та національних норм, пов’язаних з безпекою морського транспорту

		Федчун Н.О.

		д.ю.н., проф.


Дрьомін В.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1249 

		Кримінально-правова характеристика одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації

		Кашкаров О.О.

		к.ю.н., с.н.с. 


Ігнатов О.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1250 

		Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на встановлений порядок відбування покарання у виді позбавленні волі

		Кириченко В.В.

		к.ю.н., с.н.с. 


Кашкаров О.О.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1251 

		Умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом: кримінологічна характеристика та запобігання

		Шигонін О.Б.

		к.ю.н., с.н.с. 


Кашкаров О.О.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1252 

		Підстави кримінальної відповідальності (порівняльно-правове дослідження)

		Гуменюк В. В.

		д.ю.н., проф.  


Стрельцов Є. Л.

		Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова



		1253 

		Факультативні ознаки елементів складу злочину

		Дубенко Г. В.




		д.ю.н., проф.  


Стрельцов Є. Л.

		Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова



		1254 

		Спеціальний суб’єкт в злочинах в сфері охорони здоров’я

		Писларь В. В.



		д.ю.н., проф.  


Стрельцов Є. Л.

		Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова



		1255 

		Злочини проти моральності

		Піскун Т. Ю.

		д.ю.н., проф.  


Стрельцов Є. Л.

		Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова



		1256 

		Роль Інтерполу в боротьбі з транснаціональною злочинністю

		Ткачук П. О.




		к.ю.н., доц.


Гончар Т. О.

		Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова



		1257 

		Злочини проти суспільної безпеки та громадського порядку (порівняльно-правове дослідження)

		Хайдера К. Хатхут

		д.ю.н., проф.  


Стрельцов Є. Л.

		Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова



		1258 

		Кримінальна відповідальність за злочини в сфері фінансової діяльності

		Шаргородська Н. В.

		д.ю.н., проф.  


Стрельцов Є. Л.

		Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова



		1259 

		Форми співучасті у злочині за кримінальним законодавством України

		Іванова Л.О.

		д. ю. н., проф.


Трубников В.М.




		Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди



		1260 

		Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження чужого майна

		Бараксанов Є.О.

		д.ю.н., проф.

 Ємельянов В.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1261 

		Кримінально-правова характеристика злочинів, вчинених з хуліганських мотивів




		Берлянд К.І.

		д.ю.н., проф. 


Костенко О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1262 

		Кримінально-правова характеристика злочинів проти дітей у сфері суспільної моралі 

		Боровицький Д.І.

		к.ю.н., доц. 


Шульга А.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1263 

		Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу 




		Горбунов В.А.

		к.ю.н., доц. 


Житний О.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1264 

		Кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі 




		Гудима М.П.

		к.ю.н., доц. 


Житний О.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1265 

		Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу 


(зміна теми)

		Гуренко Д.Ю.




		д.ю.н., проф. Ємельянов В.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1266 

		Кримінально-правова та кримінологічна характеристика використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

		Дегтярьова І.В.

		к.ю.н. 


Вапсва Ю.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1267 

		Кримінальна відповідальність за публічні заклики до вчинення терористичного акту

		Епель О.В.

		д.ю.н., проф. 

Ємельянов В.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1268 

		Запобігання злочинам, що вчиняються у кримінально-виконавчих установах відкритого типу

		Зубов Д.О.

		д.ю.н., проф. 

Богатирьов І.Г.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1269 

		Запобігання вчинення злочинів в установах Державної кримінально-виконавчої служби України 

		Крючек С.В.

		д.ю.н., проф. 


Богатирьов І.Г.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1270 

		Кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги 

		Магда М.А.

		к.ю.н., доц.


Храмцов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1271 

		Виправний центр як суб’єкт виконання покарання у виді обмеження волі

		Маковій В.В.

		д.ю.н., проф. 

Богатирьов І.Г.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1272 

		Кримінологічна характеристика та запобігання порушенню недоторканності житла 

		Морквін Д.А.

		к.ю.н., доц. 

Храмцов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1273 

		Кримінальна відповідальність за злочини проти конституційних основ національної безпеки

		Мошняга Л.В.

		д.ю.н., проф. 

Ємельянов В.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1274 

		Кримінальна відповідальність за порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд 

		Павликівський О.І.  

		к.ю.н., доц. 


Житний О.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1275 

		Покарання, що обмежують майнові права засуджених за кримінальним правом України


(уточнення теми)

		Пироженко О.С.




		д.ю.н., проф.


 Гуторова Н.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1276 

		Расизм та ксенофобія як фонові явища сучасної злочинності в Україні

		Прібиткова Н.О.

		д.ю.н., доц.


 Мартиненко О.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1277 

		Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво 

		Самофалов М.М.

		к.ю.н., доц. 


Канібер Ю.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1278 

		Запобігання злочинам, що вчиняються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості кримінально-правовими та кримінологічними засобами 

		Скляр Н.В.

		к.ю.н., доц.


Блага А.Б.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1279 

		Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі

		Сюр С.В.

		д.ю.н., проф. 

Богатирьов І.Г.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1280 

		Сутенерство та втягнення особи в заняття проституцією: кримінологічна характеристика та запобігання 

		Титаренко Т.А.

		к.ю.н., доц.

 Романов С.Ю.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1281 

		Кримінальна відповідальність за безгосподарське використання земель

		Цвіркун Н.Ю.

		к.ю.н., доц. 


Шульга А.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1282 

		Кримінальна відповідальність за невиконання професійних обов’язків медичним працівником 

		Чередніченко Н.О.

		к.ю.н., доц. 

Павликівський В.І.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1283 

		Кримінально-правова характеристика порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (за ч. 2 ст. 202 КК України) 

		Шевченко Г.В.

		к.ю.н.


Вапсва Ю.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1284 

		Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

		Шиндель Ю.І.

		д.ю.н., проф. 


Кальман О.Г. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1285 

		Юридична помилка як кримінально-правова категорія

(2009)

		Храпачевська А.В.

		к.ю.н., доц.

Вереша Р.В.

		Академія адвокатури України

		Тема потребує редакційного уточнення. Помилка – не є категорією кримінального права



		1286 

		Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональної злочинності у сфері економіки

		Байдуж М.В.

		д.ю.н., доц. Вербенський М.Г.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема відповідає рівню докторської дисертації. Необхідно звузити предмет дослідження. 



		1287 

		Режим виконання і відбування покарань у виправних установах Державної пенітенціарної служби України

		Щербина О.В.

		д.ю.н., проф. 


Богатирьов І.Г.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення. 



		1288 

		Кримінологічні проблеми попередження злочинів, що вчиняються медичними працівниками.

		Сазонова С.В.

		к.ю.н., доц.

Дьоменко С.В. 

		Запорізький національний університет

		Тема дослідження потребує уточнення. 



		1289 

		Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх

		Світличний О.О.

		д.ю.н., доц.


Хряпінський П.В.

		Запорізький національний університет

		Тема потребує редакційного узгодження, оскільки  таке ж дослідження запропоноване Т.В. Кірієвською 



		1290 

		Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань 

		Курафєєв В.В.

		д.ю.н., проф. 


Баулін Ю.В. 

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 

		Дослідження на подібну тему запропоновано також 
В.П. Бойченко та С.С. Покришкіною 



		1291 

		Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним  шляхом

		Міловідов Р.М.

		к.ю.н. 


Савінова Н.А.

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

		Тема потребує редакційного уточнення



		1292 

		Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України

		Карелова Г.А.

		доц. 


Дзюба В.Т.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема потребує редакційного уточнення



		1293 

		Правове регулювання реабілітації засуджених з інвалідністю в умовах відбування покарання

		Лаптінова О. К.

		д.ю.н., проф.


Богатирьов І.Г.

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

		Тема потребує уточнення 



		1294 

		Кримінально-правова протидія порушенню рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань

		Покришкіна С.С.

		к.ю.н., доц.


Дробот В.П.

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

		Тема потребує узгодження, оскільки подібне дослідження запропоноване також 
В.В. Курафєєвим та 
В.П. Бойченко 



		1295 

		Незаконне заволодіння транспортним засобом (проблеми кримінально-правової кваліфікації)

(2005)

		Сумцов О.І.

		к.ю.н., доц.


Беніцький А.С.

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

		Дослідження на запропоновану тему недоцільне. Дисертація за такою темою захищена в 2009 році В.В.Ємельяне-нком



		1296 

		Попередження злочинності  у сфері банківської діяльності 

		Кошель Ю.Д.

		к.ю.н.


Коваленко В.П.

		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення 



		1297 

		Покарання в кримінально-правовій політиці України

		Нагорняк К.М.

		д.ю.н., проф.


Фріс П.Л.

		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Тема потребує редакційного уточнення



		1298 

		Насильство за кримінальним правом України

		Наконечна Л.А.

		д.ю.н., проф.


Навроцький В.О.

		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Тема потребує редакційного уточнення



		1299 

		Жорстокість як ознака складів злочинів

		Тіцька Л.І.

		д.ю.н., проф.


Навроцький В.О.

		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення



		1300 

		Попереджувальний вплив застосування покарання

		Щеулова І.Д.

		к.ю.н.


Коваленко В.П.

		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження необхідно уточнити



		1301 

		Кримінально-правова характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини

		Дружга Ю.С.

		д.ю.н., доц.


Савченко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Дослідження за зазначеною темою недоцільне. Дисертація за такою темою захищена в 2003 році 
О.О. Володіною



		1302 

		Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх

		Кірієвська Т.В.

		к.ю.н., доц.


Вартилецька І.А.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема потребує узгодження, оскільки таке ж дослідження запропоноване О.О. Світличним 



		1303 

		Кримінальна відповідальність за грабіж

		Мотрич А.В.




		к.ю.н., доц.


Вартилецька І.А.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема не дає уявлення про наукову новизну, достатню для кандидатської дисертації. Крім того, вона запропонована також Ларіновою О.В. 



		1304 

		Кримінологічна характеристика запобігання корупційним злочинам

		Шевченко О.В.




		д.ю.н., проф.


Снігерьов О.П.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1305 

		Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

		Бойченко В.П.

		д.ю.н., проф.


Глушков В.О.

		Національний університет «Одеська юридична академія»




		Тема потребує узгодження, оскільки подібне дослідження запропоноване  В.В.Курафєєвим та С.С.Покришкіною



		1306 

		Кримінологічні та пенітенціарні основи класифікації засуджених до позбавлення волі

		Марчук А.І.

		д.ю.н., проф.


Дрьомін В.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема дослідження потребує уточнення. Необхідно уточнити спеціалізацію 



		1307 

		Кримінологічна модель протидії злочинності в Україні

		Білоусова О.О.

		д.ю.н., доц. 


Литвинов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1308 

		Грабіж як кримінально-правова категорія




		Ларіна О.В.

		д.ю.н., проф. 

Ємельянов В.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		грабіж — не категорія. Питання відповідальності за грабіж вже неодноразово досліджувалися. Крім того подібне дослідження запропоновано також 
А.В. Мотричем 



		1309 

		Кримінологічний аналіз і запобігання військовим злочинам

		Пузиревський Є.Б.

		д.ю.н., доц. 


Литвинов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1310 

		Кримінологічний аналіз агресивної корисливо-насильницької злочинності та запобігання їй 

		Тацій М.С.

		д.ю.н., доц. 


Литвинов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення





КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (12.00.09)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


консультант

		Наукова установа



		1311 

		Теоретичні, правові та організаційно-тактичні засади забезпечення внутрішньої безпеки МВС України

		Пічкуренко С.І.

		

		Академія управління МВС



		1312 

		Доступ до правосуддя у кримінальному процесі України: теоретичні і практичні проблеми

		Шибіко В.П.

		

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка



		1313 

		Змагальні засади в сучасному кримінальному процесі України: стан та перспективи

		Маркуш М.А.

		д.ю.н., проф.


Грошевий Ю.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1314 

		Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми кримінального судочинства України

		Трофименко В.М.

		д.ю.н., проф.


Грошевий Ю.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1315 

		Формування державної системи протидії нелегального обігу психоактивних речовин на підставі судової фармації (криміналістичні засади)

		Шаповалов В.В.

		д.ю.н., проф.


Шепітько В.Ю.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1316 

		Доказування на стадії досудового розслідування в кримінальному процесі

		Никоненко М.Я.




		

		Академія управління МВС

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1317 

		Засоби пізнання у сфері судочинства: проблеми систематизації та використання

		Біленчук П.Д.

		доц. Котюк І.І.

		Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

		Предмет дослідження потребує уточнення. Тема сформульована занадто вузько 



		1318 

		Процесуальне і організаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів в умовах надзвичайних режимів

		Омельченко Т.В.

		д.ю.н., проф.


Конопльов В.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1319 

		Компроміс у кримінальному судочинстві України: теорія та практик

		Неледва Н.В.

		

		Міжнародний гуманітарний університет

		Тема досліджена попередниками. Тема дослідження не відповідає рівню докторської дисертації



		1320 

		Оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки

		Василинчук В.І.




		д.ю.н., доц.


Користін О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення 



		1321 

		Криміналістична тактика: методологічні, правові та організаційні засади

		Весельський В.К.

		д.ю.н., проф. 


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1322 

		Теоретичні та правові засади сприяння здійсненню оперативно-розшуковій діяльності

		Кислий А.М.




		д.ю.н., проф.


Снігерьов О.П.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження не відповідає рівню докторської дисертації 



		1323 

		Забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності




		Мінченко С.І.




		д.ю.н., доц.


Никифорчук Д.Й.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1324 

		Криміналістичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру

		Чорноус Ю.М.




		д.ю.н., проф.


Кузьмічов В.С.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1325 

		Спрощення кримінального судочинства

		Власова Г.П.

		д.ю.н., проф.


Бахін В.П.

		Національний університет державної податкової служби України

		Тема дослідження не відповідає рівню докторської дисертації і кореспондується з темою кандидатської дисертації Дрозд О.Я. 



		1326 

		Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності

(уточнення теми)

		Аркуша Л.І.




		д.ю.н., проф.


Тіщенко В.В.




		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема дослідження не відповідає рівню докторської дисертації та потребує уточнення 



		1327 

		Взаємодія кримінального та кримінально-процесуального права у правовому механізмі їх реалізації

		Герасимчук О. П.

		д.ю.н., доц.


Попелюшко В. О. 

		Національний університет «Острозька академія»

		Тема дослідження потребує уточнення



		1328 

		Виявлення та нейтралізація оперативно-розшуковими заходами причин та умов злочинів, скоєних на підставі міжетнічних протиріч

		Халілєв Р.А.

		д.ю.н., проф.


Долженков О.Ф.

		Одеський державний університет внутрішніх справ 

		Тема дослідження сформульована занадто вузько та не відповідає рівню докторської дисертації 



		1329 

		Місце криміналістики у системі юридичних наук




		Даньшин М.В.

		д.ю.н., проф.


Волобуєв А.Ф.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками (Г.А. Матусовським). Назва роботи сформульована некоректно щодо докторської дисертації 



		1330 

		Правові і теоретичні основи криміналістичного зброєзнавства

		Діденко С.В.

		д.ю.н., проф. 


Волобуєв А.Ф.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження не відповідає рівню докторської дисертації



		1331 

		Кримінальне судочинство в умовах надзвичайного стану




		Каткова А.Г.

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1332 

		Теоретичні й організаційно-правові засади оперативно-розшукового забезпечення розкриття злочинів, учинених неповнолітніми

		Назаренко С.П.

		д.ю.н., доц. 


Никифорчук Д.Й.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1333 

		Теоретичні засади методики розслідування злочинів, що вчиняються у бюджетній сфері України 

		Степанюк Р.Л.

		д.ю.н., проф. 


Волобуєв А.Ф.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення, досліджений попередниками, у т.ч. здобувачем, назва сформульована некоректно



		1334 

		Попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України

		Шендрик В.В.

		-

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження не відповідає рівню докторської дисертації





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		1335 

		Забезпечення права особи на повагу до гідності у кримінальному судочинстві України

		Бартащук Л.П.

		к.ю.н., доц.


Кучинська О.П.

		Академія адвокатури України



		1336 

		Загально наукові, процесуально-правові підстави та тактика  використання психологічного експерименту в досудовому розслідуванні

(2009)

		Бєляєва К.В. 

		д.ю.н., проф., 


Гончаренко В.Г.

		Академія адвокатури України



		1337 

		Методика розслідування умисних убивств, вчинених з метою приховати інший злочин

		Варданян А.Г.

		к.ю.н., доц.


Бояров В.І.

		Академія адвокатури України



		1338 

		Теоретичні та практичні аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності

		Кофанова О.С.

		д.ю.н., проф. 


Гончаренко В.Г.

		Академія адвокатури України



		1339 

		Гарантії реалізації прав особи на швидкий і справедливий суд в Україні: теорія і практика

		Кучинська О.А.

		д.ю.н., проф. 


Гончаренко В.Г.

		Академія адвокатури України



		1340 

		Використання дактилоскопічної інформації у розслідуванні злочинів

		Петелюк О.М.

		д.ю.н., проф.


Лук’янчиков Є.Д.

		Академія адвокатури України



		1341 

		Криміналістичне забезпечення розслідування організованої злочинної діяльності у сфері наркобізнесу

		Самохін О.Ю.

		к.ю.н., доц.


Кучинська О.П.

		Академія адвокатури України



		1342 

		Судово-медичний експерт як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності

		Вартилецька Ю.В.

		д.ю.н., проф.


Галаган В.І.

		Академія управління МВС



		1343 

		Організаційно-тактичні засади вербувальної операції

		Дашко В.А.

		д.ю.н., доц.


Сервецький І.В.

		Академія управління МВС



		1344 

		Організаційно-тактичні засади використання мобільних терміналів у розшуку осіб, які вчинили злочини

		Дмитрук В.Д.

		д.ю.н., доц.


Сервецький І.В.

		Академія управління МВС



		1345 

		Організаційно-тактичні засади розкриття злочинів, пов’язаних з викраденням людей

		Злагода О.В.

		к.ю.н., доц.


Дульський О.О.

		Академія управління МВС



		1346 

		Право на свободу та особисту недоторканність у досудовому провадженні у кримінальному процесі України

		Камінська О.В.

		к.ю.н., доц.


Барабаш Т.М. 

		Академія управління МВС



		1347 

		Організація і тактика викриття злочинів, вчинених у банківській системі

		Камінський Є.В.

		д.ю.н.


Юрченко О.М.

		Академія управління МВС



		1348 

		Організація і тактика документування протиправних дій організаторів та активних учасників під час ліквідації масових заворушень

		Марчук Д.В.

		к.ю.н., доц.


Бірюков Г. М.

		Академія управління МВС



		1349 

		Інститут виправдування у кримінальному судочинстві України

		Охотіна  Ю.В.

		к.ю.н., доц. 


Барабаш Т.М.

		Академія управління МВС



		1350 

		Правовий статус учасників досудового слідства: проблеми реалізації

		Процько Г.І.

		к.ю.н., доц.


Рожнова В.В.

		Академія управління МВС



		1351 

		Організаційно-тактичні засади залучення громадян до негласного співробітництва

		Редька В.В.




		д.ю.н., доц.


Сервецький І.В.

		Академія управління МВС



		1352 

		Організація і тактика розкриття серійних умисних вбивств

		Скидан О.І. 




		к.ю.н., с.н.с.


Кислий А.М.

		Академія управління МВС



		1353 

		Організаційно-тактичні засади протидії злочинам, пов’язаним з порушенням прав на знаки для товарів та послуг

		Стойко Р.В.

		д.ю.н.


Юрченко О. М.

		Академія управління МВС



		1354 

		Статус захисника в кримінальному процесі України та Великобританії

		Берладин О.Б.

		к.ю.н., доц.


Крикунов О.В.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки



		1355 

		Діяльність підрозділів карного розшуку щодо попередження злочинів проти особи

		Бойко О.П.

		д.ю.н., проф. 

Антонов К.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1356 

		Кримінально-процесуальна компетенція начальника слідчого відділу податкової міліції

		Ботвінов Р.Г.

		д.ю.н., доц. 

Лобойко Л.М.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1357 

		Криміналістична характеристика та особливості розслідування вбивств через необережність

		Іваниця А.В.

		к.ю.н. 

Лускатов О.В.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1358 

		Оперативно-розшукове запобігання злочинам в сфері діяльності органів внутрішніх справ службою внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України

		Мельковський О.В.

		к.ю.н., проф. 

Душейко Г.О.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1359 

		Правова регламентація фіксування кримінально-процесуальних дій, здійснюваних у досудовому провадженні

		Петриченко Є.І.

		д.ю.н., доц. 

Лобойко Л.М.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ



		1360 

		Взаємодія оперативних підрозділів правоохоронних органів та підрозділів служби внутрішньої безпеки у протидії корупції в ОВС

		Дорошенко Ю.П.

		к.ю.н., доц. 


Хараберюш І.Ф.

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



		1361 

		Одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України

		Козак О.В.

		д.ю.н., проф. 


Галаган В.І.

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



		1362 

		Особливості судового розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх

		Лосич С.В.

		д.ю.н., проф.

Стрельцов Є.Л.

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



		1363 

		Притягнення особи як обвинуваченого в контексті Європейських стандартів

		Меркулов С. М.

		к.ю.н., доц. 


Омельченко О.Є.

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



		1364 

		Особливості застосування заходів кримінально-процесуального примусу щодо неповнолітніх обвинувачених  

		Рюмшина Г.В.

		к.ю.н.


Коваленко Е.Д.




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



		1365 

		Розслідування шахрайств, вчинених з використанням мережі Інтернет

		Самойлов С.В.

		к.ю.н., доц. 


Одерій О.В.

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



		1366 

		Тактичні операції при розслідуванні незаконного збуту наркотичних засобів

		Сулейманова З.Р.

		к.ю.н., доц. 


Одерій О.В.

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



		1367 

		Межі кримінально-процесуального доказування

		Телелюхіна О.В.

		к.ю.н., доц. 


Шаповалова Л.І.

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



		1368 

		Теоретичні основи планування та програмування слідчих дій

		Хань О.О. 

		д.ю.н., проф. 

Журавель В.А. 

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 



		1369 

		Криміналістична характеристика неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

		Шайтуро О.П.

		д.ю.н., проф. 

Шепітько В.Ю.

		Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України 



		1370 

		Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції у кримінальному процесі України

		Андрусів В.Г.

		проф. 


Молдован В.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1371 

		Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань

		Баглай І.П.

		проф. 


Богатирьов І.Г.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1372 

		Концептуальні засади застосування психологічного впливу у сфері судочинства

(уточнення теми)

		Бишевець О.В.

		доц. 


Котюк І.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1373 

		Право особи на виправдання у кримінальному процесі України

		Коваль О.М.

		проф. 


Шибіко В.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1374 

		Забезпечення права особи на повагу до гідності на стадії досудового розслідування  у кримінальному процесі України

		Марущак Н.В.

		проф. 


Шибіко В.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1375 

		Вердикт присяжних: організаційні, процесуальні та гносеологічні аспекти

		Нешик Т.С.

		доц. 


Котюк І.І.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1376 

		Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку

		Харченко І.О.

		проф. 


Шибіко В.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка



		1377 

		Особливості методики розслідування шахрайств, вчинених за допомогою мережі Інтернет

		Алхіміна Я.В.

		к.ю.н.


Горбаньов І.М.


 

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



		1378 

		Застосування застави у якості запобіжного заходу у кримінальному процесі України 

		Бабіч Л.М.

		д.ю.н., проф.


Погорецький М.А.

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



		1379 

		Основи методики розслідування порушень законодавства про працю на вугледобувних підприємствах

		Безгинський Ю.С.

		к.ю.н., доц.


Бірюков В.В.

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



		1380 

		Кримінально-процесуальні строки у досудових стадіях кримінального процесу: сучасний стан та шляхи їх удосконалення

		Бивша Ю.В. 

		к.ю.н., доц.


Черечукіна Л.В.

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



		1381 

		Особливості розслідування шахрайств, вчинених у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань 


(перезатвердження теми)

		Дехтярьов Є.В.


 

		д.ю.н., проф.


Лисенко В.В.

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



		1382 

		Основи методики розслідування незаконного користування радіочастотними ресурсами

		Долгополов М.Л.

		к.ю.н., доц.


Бірюков В.В.

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



		1383 

		Попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з умисним пошкодженням майна шляхом підпалу або вибуху 

		Іваненко Р.Є.

		к.ю.н., с.н.с.


Козаченко О.І.

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



		1384 

		Особливості методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості

		Камишанський О.Ю.

		к.ю.н.


Горбаньов І.М.




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



		1385 

		Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених  за попередньою  змовою групою осіб

		Кикоть Є.О.

		д.ю.н., проф.


Сегай М.Я.

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



		1386 

		Оскарження дій та рішень слідчого і органу дізнання на досудових стадіях кримінального процесу як гарантія забезпечення прав учасників кримінального судочинства

		Кіндірова Г.К.

		к.ю.н., доц.


Курочка М.Й.

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



		1387 

		Процесуальні засоби захисту прав особистості на досудовому слідстві

		Корнєєва О.С.

		к.ю.н., доц.


Удовенко Ж.В.

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



		1388 

		Використання спеціальних знань у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

		Кривонос М.В.

		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

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



		1389 

		Тактика викриття підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні злочину, пов’язаного з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів 

		Крівченко О.В.

		д.ю.н., проф.


Лук’янчиков Є.Д. 

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



		1390 

		Особливості початкового етапу розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів 

		Кудінов А.С.

		к.ю.н., доц.


Коваленко В.В.

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



		1391 

		Оперативна розробка організованих злочинних груп, що спеціалізуються на незаконному обігу зброї та вибухових речовин (за матеріалами Східного регіону України)

		Луговськой В.В.

		д.ю.н., проф.


Погорецький М.А.

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



		1392 

		Інформаційно-аналітичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового слідства

		Май В.В.

		к.ю.н.


Черков В.О.

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



		1393 

		Використання запахових слідів у розкритті злочинів

		Назарова Н.Є.

		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

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



		1394 

		Тактика викриття особи, яка вчинила розкрадання майна шляхом привласнення, розтрати, а також зловживання службовим становищем

		Ржевська М.М.

		д.ю.н., проф.


Лук’янчиков Є.Д.




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



		1395 

		Конфіденційне співробітництво з підрозділами податкової міліції у протидії злочинам, пов’язаним із банкрутством 


(перезатвердження теми)

		Скоріков І.В.


 

		к.ю.н., доц.


Тарасенко В.Є.

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



		1396 

		Судовий контроль за дотриманням конституційних прав громадян в оперативно-розшуковій діяльності 

		Сапєльнікова Ю.О.

		д.ю.н., проф.


Погорецький М.А.




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



		1397 

		Реалізація функції оперативно-розшукового супроводження досудового слідства в контексті європейських стандартів


(перезатвердження теми)

		Темніков О.В.


 

		к.ю.н., доц.


Курочка М.Й.

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



		1398 

		Початковий етап розслідування шахрайства, вчиненого шляхом незаконного отримання цільового споживчого кредиту

(перезатвердження теми)

		Терьохін Д.Г.




		к.ю.н., доц.


Бірюков В.В.

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



		1399 

		Розслідування нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років 

		Яковенко М.О.

		д.ю.н., проф.


Галаган В.І.




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



		1400 

		Криміналістична профілактика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

		Адабашян Г.Ю.

		к.ю.н., доц.


Благута Р.І.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1401 

		Оперативно-розшукове забезпечення протидії підрозділами УБОЗ МВС України хабарництва, вчиненого службовими особами митних органів

		Васильчак Н.Р.

		к.ю.н., доц.


Щур Б.В.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1402 

		Виявлення та розслідування сутенерства та втягнення особи у зайняття проституцією

		Грицай Л.А.

		к.ю.н., доц.


Благута Р.І.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1403 

		Попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації

		Нагачевська Ю.С.

		к.ю.н., доц.


Захаров В.П.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1404 

		Методика розслідування розбійних нападів, вчинених групами неповнолітніх

		Остапчук М.С.

		к.ю.н., доц.


Щур Б.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1405 

		Тактичні основи розкриття розбійних нападів, вчинюваних організованими злочинними угрупованнями

		Плукар В.В.

		д.ю.н., проф.


Грищук В.К.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1406 

		Доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

		Пришляк С.О.

		к.ю.н.


Басиста І.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1407 

		Застосування заходів  кримінально-процесуального примусу  при наданні  міжнародно-правової  допомоги  у кримінальних справах

		Сторожик Я.Б.

		к.ю.н., доц.


Хитра А.Я.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1408 

		Оперативно-розшукова протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

		Твердовський М.Д.

		д.ю.н., проф.


Ортинський В.Л.




		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1409 

		Забезпечення охорони адвокатської таємниці в кримінальному  процесі

		Теліженко Р.О.

		к.ю.н., доц.


Хитра А.Я.

		Львівський державний університет внутрішніх справ



		1410 

		Теорія і практика перехресного допиту в суді: процесуальні та криміналістичні аспекти

		Бабунич В.М.

		д.ю.н., проф.


Когутич І.І.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка



		1411 

		Кримінально-правові підстави, зміни або скасування рішень суду в кримінальному процесі

		Суховерська З.З.

		к.ю.н., доц.


Бойко В.П.

		Львівський національний університет  
імені Івана Франка



		1412 

		Захист прокурором прав та законних інтересів учасників судового розгляду у кримінальному процесі України

		Шама Г.О.

		к.ю.н., доц.


Павлишин А.А.

		Львівський національний університет 
імені Івана Франка



		1413 

		Початковий етап розслідування вбивства матір’ю новонародженої дитини

		Антощук А.О.




		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1414 

		Організаційні засади оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань

		Баглай І.П.




		д.ю.н., проф.


Богатирьов І.Г.

		Національна академія внутрішніх справ



		1415 

		Розслідування розкрадань у сфері господарської діяльності

		Бабенкова О.В.




		к.ю.н., доц.


Сокиран Ф.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1416 

		Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в доказуванні у кримінальних справах про хабарництво

		Бойко С.В.




		к.ю.н., проф.


Романюк Б.В

		Національна академія внутрішніх справ



		1417 

		Організація і тактика проведення оперативно-технічних заходів

		Болясова І.Л.




		д.ю.н., с.н.с.


Орлов Ю.Ю.

		Національна академія внутрішніх справ



		1418 

		Використання спеціальних знань при розслідуванні зґвалтувань

		Ботнаренко І.Ю.




		к.ю.н., доц.


Пясковський В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1419 

		Протидія злочинам, що вчиняються при обігу акцій на ринку цінних паперів

		Бутович О.І.




		д.ю.н., доц.


Никифорчук Д.Й.

		Національна академія внутрішніх справ



		1420 

		Використання біологічних слідів в розкритті і розслідуванні злочинів

		Губар Я.О.




		к.ю.н., доц.


Садченко О.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		1421 

		Правові та організаційно-тактичні засади проведення візуального спостереження підрозділами ДОС МВС України

		Дашкевич В.А.




		к.ю.н., с.н.с.


Козаченко О.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1422 

		Методика розслідування підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збуту

		Дубець О.С.




		к.ю.н., доц.


Пясковський В.В.




		Національна академія внутрішніх справ



		1423 

		Діяльність слідчого щодо розшуку обвинуваченого

		Дунаєва А.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Галаган О.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1424 

		Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних банкрутств

		Казміренко Л.В.




		к.ю.н., с.н.с.


Мацишин В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		1425 

		Правовідносини слідчого, прокурора та суду на досудових стадіях кримінального судочинства

		Канфуі І.В.




		д.ю.н., проф.


Галаган В.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1426 

		Протидія злочинам, що вчиняються у сфері автострахування

		Круглий А.І.




		д.ю.н.,  доц.


Никифорчук Д.Й.

		Національна академія внутрішніх справ



		1427 

		Тактичні помилки слідчого під час допиту та напрямки їх подолання

		Курдиба Т.О.




		д.ю.н., проф.


Кузьмічов В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		1428 

		Основи методики розслідування зґвалтування

		Лісова А.Ю.




		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1429 

		Розслідування хабарництва у сфері земельних відносин

		Ліщенко Т.М.




		к.ю.н., проф.


Весельський В.К.

		Національна академія внутрішніх справ



		1430 

		Забезпечення безпеки свідків та потерпілих у справах про умисні вбивства

		Майоров Ю.В.




		к.ю.н., доц.


Азаров Ю.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1431 

		Кримінально-процесуальне забезпечення екстрадиції

		Макаров М.А.




		к.ю.н., доц.


Рожнова В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1432 

		Особливості досудового провадження у справах про суспільно небезпечні діяння неповнолітніх

		Максимів С.Я.




		д.ю.н., проф.


Лук’янчиков Є.Д.

		Національна академія внутрішніх справ



		1433 

		Судовий контроль за екстрадицією особи

		Мартин О.В.




		д.ю.н., проф.


Удалова Л.Д.

		Національна академія внутрішніх справ



		1434 

		Кримінально-процесуальна форма провадження слідчих дій

		Олійник В.В.




		к.ю.н., проф.


Підюков П.П.

		Національна академія внутрішніх справ



		1435 

		Охорона нотаріальної таємниці у кримінальному процесі

		Остапенко О.Є.




		к.ю.н.


Шпотаківська О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1436 

		Правові та організаційно-тактичні засади застосування закладних пристроїв оперативними підрозділами міліції

		Пугач С.М.



		д.ю.н., с.н.с.


Орлов Ю.Ю.

		Національна академія внутрішніх справ



		1437 

		Досудове слідство у кримінальних справах про злочини, пов’язаних з використанням обладнання для виготовлення наркотичних засобів

		Рубежанська О.В.




		к.ю.н., с.н.с.


Стрільців О.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1438 

		Забезпечення права на відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконним засудженням

		Савенков О.В.




		д.ю.н., проф.


Удалова Л.Д.

		Національна академія внутрішніх справ



		1439 

		Забезпечення права на захист осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності

		Сачук В.В.

		к.ю.н.


Шпотаківська О.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1440 

		Розслідування крадіжок, вчинених етнічними організованими угрупованнями

		Сінетар М.Т.




		к.ю.н., доц.


Сокиран Ф.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1441 

		Перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України

		Стасюк О.Л.




		к.ю.н., доц.


Омельченко О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ



		1442 

		Закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину

		Сторожук М.І.




		к.ю.н., доц.


Рожнова В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1443 

		Невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи як підстава для скасування вироку

		Стрілець Ю.П.




		к.ю.н., доц.


Рожнова В.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1444 

		Методика розслідування погрози або насильства щодо судді, народного засідателя чи присяжного

		Сухомлінов С.М.




		к.ю.н., с.н.с.


Мацишин В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		1445 

		Криміналістичне забезпечення дослідження речових доказів в експертних установах МВС України

		Тарасенко К.М.




		к.ю.н., доц.


Красюк І.П.

		Національна академія внутрішніх справ



		1446 

		Використання науково-технічних засобів у розслідуванні вбивств

		Тимчишин Д.М.




		к.ю.н., проф.


Весельський В.К.

		Національна академія внутрішніх справ



		1447 

		Розслідування комп’ютерних злочинів, 


що вчиняються з використанням мережі Інтернет

		Тітуніна К.В.




		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1448 

		Помилки у дактилоскопічних дослідженнях та шляхи їх подолання

		Федорів Х.М.




		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1449 

		Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі людьми (міжнародне співробітництво)

		Філашкін В.С.



		к.ю.н., проф.


Весельський В.К.

		Національна академія внутрішніх справ



		1450 

		Розслідування розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю лікарських засобів та медичного обладнання

		Чередарчук А.М.

		к.ю.н., доц.


Перкін В.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1451 

		Судова товарознавча експертиза промислових товарів

		Шевченко О.В.




		к.ю.н., доц.


Садченко О.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		1452 

		Тактика проведення слідчих дій з іноземними громадянами

		Якимчук Б.В.

		д.ю.н., проф.


Кузьмічов В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		1453 

		Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України 

(перезатвердження теми)

		Коріняк О.М.




		к.ю.н., доц. 


Кожевніков Г.К.

		Національна академія прокуратури України



		1454 

		Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва

		Кравчук І.І.

		к.ю.н., проф. 


Цимбалюк В.І.

		Національна академія прокуратури України



		1455 

		Скорочений порядок судового розгляду кримінальної справи

		Ворона С.В.

		к.ю.н., доц.


Трофименко В.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1456 

		Принцип публічності в кримінальному процесі та практиці Європейського суду з прав людини

		Говорун Д.М.

		д.ю.н., проф.


Грошевий Ю.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1457 

		Запобіжні заходи, які не пов’язані з позбавленням волі

		Григорьєва О.І.

		к.ю.н., доц.


Туманянц А.Р.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1458 

		Практика Європейського суду з прав людини та правила допустимості доказів у кримінальному процесі України

		Єна І.В.

		д.ю.н., проф.


Грошевий Ю.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1459 

		Допустимість доказів у кримінальному процесі України

		Кайло І.Ю.

		к.ю.н., доц.


Вапнярчук В.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1460 

		Мотивування рішень, які приймаються слідчим на досудовому слідстві

		Марочкін О.І.

		д.ю.н., проф.


Грошевий Ю.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1461 

		Стадія виконання вироку у кримінальному судочинстві України

		Мичак М.С.

		к.ю.н., доц.


Дроздов О.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1462 

		Повноваження суду першої інстанції на стадії судового розгляду кримінальних справ

		Панасюк О.А.

		д.ю.н., доц.


Капліна О.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1463 

		Розслідування самовільного залишення військової частини або місця служби

		Пелецький В.О.

		к.ю.н., доц.


Шевчук В.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1464 

		Правове регулювання заочного провадження в кримінальному судочинстві України

		Пєсцов Р.Г.

		д.ю.н., проф.


Микулін В.П.

		Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова



		1465 

		Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів в Україні

		Курілов Г.М.

		д.ю.н., проф.


Лисенко В.В.

		Національний університет державної податкової служби України



		1466 

		Роль податкових органів у виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

		Пластун М.С.

		к.ю.н., проф.


Цимбал П.В.

		Національний університет державної податкової служби України



		1467 

		Процесуально-правові засади провадження у справах про взаємопов’язані злочини

		Проданик І.В.

		к.ю.н., доц.


Калганова О.А.

		Національний університет державної податкової служби України



		1468 

		Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України

		Шнягін О.Г.

		к.ю.н., доц.


Барабаш Т.М.

		Національний університет державної податкової служби України



		1469 

		Особливості забезпечення права на правову допомогу у кримінальному судочинстві

		Єргієва І.С.

		к.ю.н., доц.


Пашковський М.І.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1470 

		Тактика використання відеозапису в процесі  розслідування і розкриття злочинів

		Караулов В.Д.

		к.ю.н., доц.


Комаха В.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1471 

		Загальні умови стадії перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили

		Кіцен Н.В.

		д.ю.н., проф.


Аленін Ю.П.




		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1472 

		Форми закінчення досудового слідства: правові, теоретичні та прикладні проблеми




		Боржецька Н.Л.  

		д.ю.н., доц.


Попелюшко В.О.

		Національний університет «Острозька академія»



		1473 

		Оперативно-розшукові та кримінально-процесуальні аспекти боротьби з тероризмом: досвід України, Великої Британії, США

		Мисак В.О.

		д.ю.н., доц.


Попелюшко В.О.

		Національний університет «Острозька академія»



		1474 

		Стадія попереднього розгляду справи суддею: теоретичний аспект

		Шминдрук О.Ф.

		д.ю.н., доц.


Попелюшко В.О.

		Національний університет «Острозька академія»



		1475 

		Організація і тактика виявлення та розслідування злочинів, вчинених у сфері надання ритуальних послуг

		Жуков Б.В.

		д.ю.н., проф. 

Долженков О.Ф.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1476 

		Оперативно-розшукове забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

		Захаренко А.В.

		к.ю.н. 

Подобний О.О.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1477 

		Використання спеціальних бухгалтерських знань для виявлення злочинів у сфері господарської діяльності (за матеріалами діяльності підрозділів БЕЗ)

		Карташов С.В.

		к.ю.н., доц. 

Некрасов В.А.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1478 

		Імплементація світового досвіду та правового забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

		Могорян І.І.

		к.ю.н., доц. 

Смоков С.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1479 

		Організація і тактика здійснення оперативно-розшукових заходів із застосуванням аналізу технічної інформації про абонентів телекомунікації

		Павловський С.В.

		к.ю.н. 

Подобний О.О.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1480 

		Діяльність органів дізнання при проведенні попередньої перевірки за заявами та повідомленнями про злочин

		Поліщук О.В.

		к.ю.н., доц. 


Калугіна В.Ю.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1481 

		Основи виявлення та розслідування податкових злочинів, учинених в сфері будівництва

		Тацієнко В.В.

		к.ю.н.,  доц.  

Смоков С.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1482 

		Діяльність підрозділів карного розшуку щодо персоніфікації невпізнаних трупів без ознак насильницької смерті

		Третьяк К.В.

		к.ю.н., доц. 


Албул С.В.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1483 

		Організаційно-тактичні аспекти виявлення та розслідування корупційної діяльності у правоохоронних та судових органах

		Чечірко С.В.

		д.ю.н., проф. 

Долженков О.Ф.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1484 

		Організація і тактика оперативно-розшукового забезпечення розслідування злочинів на досудових стадіях кримінального процесу

		Шашурін С.В.

		д.ю.н., доц. 


Саакян М.Б.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1485 

		Реалізація процесуальних повноважень органами досудового слідства на досудових стадіях кримінального процесу

		Бандурка С.О.

		к.ю.н., доц. 


Філін Д.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1486 

		Правові, етичні та організаційні основи використання дактилоскопічної інформації при  розслідуванні злочинів та встановлення особи загиблих 

		Голубєва О.В.

		к.ю.н., доц. 


Михайлов М.А.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1487 

		Кримінально-процесуальний примус при провадженні слідчих дій

(уточнення теми)

		Янченко І.М.




		к.ю.н., доц. 


Кожевніков Г.К.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1488 

		Попередження та розкриття злочинних дій з предметами порнографічного характеру 

		Жилін Є.В.

		к.ю.н., с.н.с. 


Шендрик В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1489 

		Кримінальне переслідування на досудових стадіях кримінального процесу

		Остафійчук Г.В.

		д.ю.н., доц. 


Слінько С.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1490 

		Криміналістична характеристика та основні положення розслідування наруги над могилою

(перезатвердження теми)

		Сафонов Д.А.




		к.ю.н., доц.


Степанюк Р.Л.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1491 

		Методика розслідування незаконного ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів

		Свєнтікова М.І.

		к.ю.н. 


Матюшкова Т.П.

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1492 

		Інститут реабілітації в кримінально-процесуальному праві

		Суховіліна А.О.

		к.ю.н., доц.


Півненко В.П. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ



		1493 

		Механізм реалізації прав та захисту законних інтересів неповнолітнього потерпілого у кримінальному процесі

		Тесельський П.І.

		к.ю.н., доц. 


Головецький М.О. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1494 

		Правова природа рішень у кримінальному процесі України

		Безрядін О.В.

		д.ю.н., проф.


Лук’янчиков Є.Д.

		Академія адвокатури України

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1495 

		Екстрадиція в кримінальному судочинстві: теорія і практика

		Демидюк О.Б.

		к.ю.н., доц.


Кучинська О.П.

		Академія адвокатури України

		Тема досліджена попередниками 



		1496 

		Криміналістичне забезпечення протидії комп’ютерних злочинів

		Європіна І.В. 

		д.ю.н., проф. 


Гончаренко В.Г.

		Академія адвокатури України

		Тема досліджена попередниками



		1497 

		Використання спеціальних знань при розслідуванні грабежів і розбоїв

		Кравчук П.Ю.

		к.ю.н., доц.


Кучинська О.П.

		Академія адвокатури України

		Тема дослідження потребує уточнення 



		1498 

		Особливості розслідування злочинів у сфері грального бізнесу

		Халупенко Д.М.

		к.ю.н., доц.


Бояров В.І. 

		Академія адвокатури України

		Тема дублюється з дослідженням Черкес Ю.К., Топорець-
кої З.М.



		1499 

		Реформування судової системи України

		Чеберяк П.П.

		к.ю.н., доц.


Кучинська О.П.

		Академія адвокатури України

		Тема сформульована занадто широко і потребує уточнення 



		1500 

		Організація і тактика оперативного обслуговування об’єктів залізничного транспорту

		Балдишева Л.П.

		к.ю.н., доц.


Приполов І.І.

		Академія управління МВС

		Тема дослідження потребує уточнення



		1501 

		Методика розслідування умисного знищення або пошкодження державного та приватного майна шляхом підпалу

		Бузинарський М.Ю.

		к.ю.н., проф.


Цимбалюк В.І.




		Академія управління МВС

		Тема досліджена попередниками



		1502 

		Прокурорський нагляд за негласним оперативно-розшуковим провадженням 

		Возовик О.О.

		д.ю.н., доц.


Сервецький І.В. 

		Академія управління МВС

		Тема дослідження не відповідає спеціальності 12.00.09



		1503 

		Організаційно-тактичні заходи з документування хабарництва, вчиненого працівниками органів внутрішніх справ

		Ворона В.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Пічкуренко С.І.




		Академія управління МВС

		Тема дослідження потребує уточнення. Тема дублюється з дослідженням Іванова В.В. 



		1504 

		Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним полюванням диких звірів

		Господарець М.В.

		к.ю.н.


Алексійчук М.М.

		Академія управління МВС

		Тема дослідження сформульована некоректно



		1505 

		Огляд на досудовому провадженні у кримінальному процесі України

		Зарубенко О.В.

		д.ю.н., проф.


Галаган В.І.

		Академія управління МВС

		Тема дослідження потребує уточнення



		1506 

		Організація і тактика документування корупційних діянь, вчинених працівниками органів внутрішніх справ

		Іванов В.В.




		к.ю.н., с.н.с.


Пічкуренко С.І.

		Академія управління МВС

		Тема дублюється з дослідженням  Ворона В.В.



		1507 

		Приводи та підстави до порушення кримінальної справи

		Ігнатенко О.А.

		к.ю.н.


Никоненко М.Я.

		Академія управління МВС

		Тема досліджена попередниками



		1508 

		Організація і тактика попередження шахрайств

		Ковальчук В.П.

		к.ю.н., доц.


Приполов І.І.

		Академія управління МВС

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1509 

		Організаційно-правове забезпечення участі оперативної служби органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю

		Колесникова А.Р.

		д.ю.н., проф.


Грохольський В.Л. 

		Академія управління МВС

		Тема дослідження потребує уточнення



		1510 

		Організація і тактика попередження й розкриття злочинів, пов’язаних з порушенням авторських прав

		Лисенко О.П.

		к.ю.н., доц.


Запорожцева Г.Є.

		Академія управління МВС

		Тема досліджена попередниками 



		1511 

		Організація і тактика попередження та розкриття крадіжок, поєднаних із проникненням у житло громадян

		Лось  О.В.




		к.ю.н., доц.,


Бірюков Г.М.

		Академія управління МВС

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1512 

		Організаційно-тактичне забезпечення протидії організованій економічній злочинності

		Мартинюк М.С.

		д.ю.н., доц.


Користін О.Є.

		Академія управління МВС

		Тема сформульована некоректно



		1513 

		Організація і тактика проведення спеціальних операцій із затримання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини 

		Осьмак С.Г.

		к.ю.н., доц.


Бірюков Г.М.

		Академія управління МВС

		Тема дублюється з дослідженням Шибут В.Г. Тема дослідження потребує уточнення



		1514 

		Організація і тактика викриття злочинів, пов’язаних з відмиванням коштів на фондовому ринку України

		Присяжний М.В.

		д.ю.н., доц.


Користін О.Є.

		Академія управління МВС

		Тема дослідження потребує уточнення



		1515 

		Організація і тактика розкриття розбійних нападів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї

		Ткаченко С.Ю.

		к.ю.н., с.н.с.


Кислий А.М.

		Академія управління МВС

		Тема дослідження потребує уточнення, сформульована занадто вузько



		1516 

		Організація і тактика викриття злочинів, пов’язаних з незаконним наданням послуг у сфері грального бізнесу

		Черкес Ю.К.

		д.ю.н.


Юрченко О.М.

		Академія управління МВС

		Тема дублюється дослідженням Халупенко Д.М., Топорець-


кої З.М. 



		1517 

		Організація і тактика проведення спеціальних операцій із затримання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини

		Шибут В.Г.

		к.ю.н., с.н.с.


Кислий А.М.

		Академія управління МВС

		Тема дублюється з дослідженням Осьмак С.Г. Тема дослідження потребує уточнення



		1518 

		Організація і тактика попередження та розкриття крадіжок вантажів на залізничному транспорті

		Шилов  Л.О.

		к.ю.н., доц.


Приполов І.І.

		Академія управління МВС

		Тема досліджена попередниками (М.В. Капустіна)



		1519 

		Криміналістична характеристика податкових злочинів та її значення для вдосконалення діяльності податкової міліції

		Гринюк Г.М. 

		к.ю.н., доц.


Батюк О.В.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Тема дослідження сформульована некоректно, потребує уточнення 



		1520 

		Правові, організаційні та тактичні засади протидії злочинній діяльності «злодіїв у законі»

		Масяйкін Г.І.

		к.ю.н. 

Галючек А.А.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження сформульована некоректно, потребує уточнення



		1521 

		Організація і тактика оперативної розробки осіб, які здійснюють розкрадання державних коштів з використанням «конвертаційних центрів»

		Свинаренко О.Є.

		к.ю.н. 

Богуславсь-


кий М.Г.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1522 

		Розслідування дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з наїздами на пішоходів

		Слюта В.В.

		к.ю.н., доц. Чаплинський К.О.

		Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження не відповідає рівню кандидатської дисертації



		1523 

		Взаємодія ОВС з релігійними організаціями під час розслідування злочинів

		Боброва Ю. В.

		к.юн., доц. 


Ахтирська Н.М.

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

		Тема дослідження потребує уточнення і дублюється дослідженням Серьожиної В.І.  



		1524 

		Обмеження особистої недоторканності особи на досудових стадіях кримінального судочинства України в контексті міжнародних стандартів

		Бутенко С. Ю.

		к.ю.н.


Левендаренко О.О.




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

		Назва потребує уточнення 



		1525 

		Слiдчi дії, що провадяться з дозволу суду та з санкції прокурора (за матеріалами дiяльностi підрозділів дізнання ДАІ МВС України)

		Войтов О.В.

		д.ю.н., проф.


Лобойко Л.М.

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

		Назва теми дослідження потребує уточнення 



		1526 

		Повага честі і гідності особи як принципи кримінального процесу

		Дехтярьова А.І.

		к.ю.н.


Манівлець Е.Є.

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

		Предмет дослідження потребує уточнення 



		1527 

		Об’єднання та виділення кримінальних 


справ в окреме провадження на досудовому розслідуванні

		Кобильченко О.І.

		к.ю.н.


Левендаренко О.О.

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

		Тема досліджена попередниками



		1528 

		Європейські експертно-криміналістичні установи: система, структура, порівняльний аналіз, досвід використання

		Кушнаренко Ю.Д.

		к.ю.н., доц. 


Біленчук П.Д.

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

		Тема потребує уточнення



		1529 

		Цілі і задачі кримінального судочинства

		Патюк С.О.

		д.ю.н., проф. 


Удалова Л.Д.

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

		Тема дослідження потребує уточнення  



		1530 

		Взаємодія ОВС з релігійними організаціями у протидії рецидивній злочинності

		Серьожина В.І.

		к.ю.н., доц. 


Ахтирська Н.М.

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

		Тема дослідження потребує уточнення і дублюється з дослідженням Боброва Ю.В.   



		1531 

		Правовий статус адвоката свідка у кримінальному процесі

		Титова Н.В.

		к.ю.н., доц.  

Каткова Т.В.

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

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1532 

		Організаційно-тактичне забезпечення протидії підрозділів БЗПТЛ сутенерству та створенню або утриманню місць розпусти і звідництва

		Ціон П.О.

		к.ю.н., доц. 


Рижков Е.В.

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

		Тема дослідження потребує уточнення



		1533 

		Прокурор як гарант забезпечення прав громадян на досудових стадіях кримінального процесу

		Юсубов В.В.

		к.ю.н.


Манівлець Е.Є.

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

		Предмет дослідження потребує уточнення і не відповідає спеціальності 12.00.09 



		1534 

		Шляхи удосконалення розшукової роботи підрозділів ОВС у розшуку безвісті зниклих осіб та встановлення особи   

		Яковлев М.В.

		к.ю.н.


Кубарєв В.С.

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

		Назва теми  дослідження потребує уточнення



		1535 

		Особливості методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток

		Мирошни-


ченко Г.Г.

		доц. 


Паламарчук Л.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема досліджена попередниками і потребує уточнення



		1536 

		Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з нелегальною міграцією

		Набруско М.С.

		доц. 


Паламарчук Л.П.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1537 

		Розслідування злочинів у сфері організації та ведення незаконного грального бізнесу

		Топорецька З.М.

		доц. 


Перебитюк М.В.

		Київський національний університет імені Тараса Шевченка

		Тема дублюється дослідженням Халупенко Д.М.. Черкес Ю.К. Тема дослідження потребує уточнення.



		1538 

		Розслідування шахрайств і пов’язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків




		Анапольська А.І.




		к.ю.н., доц.


Коваленко В.В.

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

		Тема дослідження потребує уточнення



		1539 

		Тактика викриття підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні вбивства через необережність

		Деркунський С.В.

		к.ю.н., доц.


Черечукіна Л.В.

		Луганський державний університет внутрішніх справ 

ім. Е.О. Дідоренка

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1540 

		Попередження та розкриття розбоїв, що вчинюються злочинними групами на приміщення та сховища банківських закладів

		Зав’ялов А.В. 

		к.ю.н., с.н.с.


Козаченко О.І.

		Луганський державний університет внутрішніх справ

ім. Е.О. Дідоренка

		Тема досліджена попередниками 



		1541 

		Розкриття та розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів, вчинених із застосуванням вибухових речовин та пристроїв, кримінальні справи по яким зупинені у зв’язку із відсутністю особи, що вчинила злочин

		Лавренко Г.І.

		к.ю.н., проф.


Бараненко Б.І.

		Луганський державний університет внутрішніх справ 

ім. Е.О. Дідоренка

		Назва теми дослідження потребує уточнення 



		1542 

		Нормативно-правові, організаційні й тактичні засади співробітництва оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з резидентами

		Малкін В.Ю.

		к.ю.н., доц.


Сілюков В.О.

		Луганський державний університет внутрішніх справ


ім. Е.О. Дідоренка

		Тема дослідження потребує уточнення



		1543 

		Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів ОРД на стадіях досудового розслідування 

		Сухачова І.О.

		д.ю.н., проф.


Погорецький М.А.

		Луганський державний університет внутрішніх справ 

ім. Е.О. Дідоренка

		Тема дослідження не відповідає спеціальності 12.00.09



		1544 

		Протидія загальнокримінальній злочинності в сільській місцевості Донецько-Придніпровського регіону України


(перезатвердження теми)

		Ханькевич А.М.




		к.ю.н., проф.


Шинкаренко І.Р.




		Луганський державний університет внутрішніх справ 

ім. Е.О. Дідоренка

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1545 

		Криміналістичні інформаційні системи органів внутрішніх справ України, їх використання в розслідуванні злочинів

		Шалімов С.В.

		к.ю.н., доц.


Бірюков В.В.

		Луганський державний університет внутрішніх справ 

ім. Е.О.Дідоренка

		Тема здобувача корелюється з тематикою наукового керівника



		1546 

		Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності

		Дмитрів Р.І.

		к.ю.н., доц.


Благута Р.І.




		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1547 

		Розслідування умисного вбивства, вчиненого у стані душевного хвилювання

		Кунтій А.І.

		к.ю.н., доц.


Благута Р.І.




		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Назва теми  дослідження потребує уточнення



		1548 

		Вдосконалення оперативно-розшукової діяльності  у викритті злочинів в сфері земельних відносин

		Пилипчук О.В.

		д.ю.н., проф.


Ортинський В.Л.

		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Назва теми  дослідження потребує уточнення



		1549 

		Організація і тактика розкриття злочинів, пов’язаних  із ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

		Приндак Є.П.

		к.ю.н., доц.


Захаров В.П.




		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками 



		1550 

		Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері корупції

		Татарин І.І.

		к.ю.н.


Гула Л.Ф.

		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення 



		1551 

		Взаємодія підрозділів карного розшуку з органами досудового слідства у протидії корисливо-насильницьким злочинам

		Черепущак В.В.

		к.ю.н.


Гула Л.Ф.




		Львівський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1552 

		Організаційно-тактичні помилки слідчого під час обшуку

		Абушов Т.А.



		к.ю.н.


Семенов В.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема сформульована занадто вузько і не відповідає рівню кандидатської дисертації 



		1553 

		Досудове провадження у кримінальній справі щодо судді

		Бойко О.Є.

		д.ю.н., проф.


Удалова Л.Д.

		Національна академія внутрішніх справ

		Назва потребує уточнення 



		1554 

		Прокурорський нагляд за законністю закінчення досудового розслідування

		Воробйова І.В.




		к.ю.н., доц.


Рожнова В.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема не відповідає спеціальності 12.00.09



		1555 

		Кримінально-процесуальна діяльність податкової міліції

		Ворона О.А.




		к.ю.н. 


Шпотаківська О.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження сформульована занадто широко і предмет дослідження потребує уточнення 



		1556 

		Лінійний принцип в організації діяльності підрозділів карного розшуку

		Гаврилюк В.І.

		к.ю.н., доц.


Василинчук В.І.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1557 

		Спрощене провадження як диференціація кримінально-процесуальної форми

		Дрозд О.Я.

		к.ю.н., доц.


Рожнова В.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дублюється з темою 
Власова Г.П. 



		1558 

		Відсторонення обвинуваченого від посади як захід процесуального примусу

		Завада С.В.




		к.ю.н., доц.


Савицький Д.О.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема сформульована занадто вузько і не відповідає рівню кандидатської дисертації



		1559 

		Основи методики розслідування незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

		Ілінська Ю.П.




		к.ю.н.,  доц.


Шарай Л.Г.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення





		1560 

		Протидія злочинам, що вчиняються на споживчому ринку

		Кардаш О.М.



		к.ю.н., доц.


Ніколаюк С.І.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження сформульована занадто широко і потребує уточнення 



		1561 

		Розкриття посадових злочинів в органах внутрішніх справ

		Кобець М.П.




		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1562 

		Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України розкраданню коштів на об’єктах бюджетної сфери

		Коломієць О.О.




		к.ю.н., доц.


Ніколаюк С.І.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1563 

		Методика розслідування розбійних нападів на інкасаторів

		Костира А.М.




		к.ю.н., доц.


Лісогор В.Г.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками 



		1564 

		Криміналістична характеристика шахрайств абонентів під час замовлення та отримання послуг мобільного зв’язку

		Крижевський А.В.




		д.ю.н., доц.


Карпов Н.С.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1565 

		Правові та організаційні основи діяльності органів досудового слідства в МВС України

		Лаврищев В.В.




		к.ю.н., с.н.с.


Галаган О.І.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1566 

		Дослідження малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характеристик

		Мельник Д.В.




		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення 



		1567 

		Тактичні операції при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів

		Мелюха В.П.




		к.ю.н., доц.


Пясковський В.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками (А.М. Полях)



		1568 

		Розкриття злочинів по «гарячих слідах»

		Мишко В.В.




		д.ю.н., доц.


Никифорчук Д.Й.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1569 

		Оперативний пошук ознак фіктивного підприємництва

		Мозоль І.А.

		д.ю.н., проф.


Користін О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1570 

		Прокурорський нагляд за екстрадицією особи

		Мотиль В.І.

		д.ю.н., проф.


Удалова Л.Д.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема не відповідає спеціальності 12.00.09



		1571 

		Метод криміналістичного аналізу злочину та злочинної діяльності

		Оржинська Е.І.




		д.ю.н., проф.


Іщенко А.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1572 

		Протидія злочинам, пов’язаним з втручанням у майнові відносини

		Печерський О.В.



		к.ю.н., доц.


Ніколаюк С.І.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1573 

		Протидія оперативними підрозділами міліції України корупційним злочинам в органах виконавчої влади

		Прокопович Г.В.




		д.ю.н., доц.


Никифорчук Д.Й.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1574 

		Протидія злочинам у сфері зовнішньоекономічної діяльності

		Сакал В.М.



		д.ю.н.,  доц.


Никифорчук Д.Й.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1575 

		Протидія підрозділами БНОН МВС України розповсюдженню наркотичних засобів у розважальних закладах

		Скибінський А.Г.




		к.ю.н., доц.


Никифорчук Д.Й.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема не відповідає спеціальності 12.00.09



		1576 

		Реалізація принципу гласності на стадії досудового розслідування

		Стаценко М.А.




		к.ю.н., доц.


Лісогор В.Г.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками 



		1577 

		Протидія етнічним злочинним наркоугрупованням

		Торохтін М.О.




		к.ю.н., с.н.с.


Стрільців О.М.

		Національна академія внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1578 

		Кримінально-процесуальна діяльність прокурора на стадії виконання судових рішень

		Арушанян К.К.

		к.ю.н., доц. 

Кожевніков Г.К.

		Національна академія прокуратури України

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1579 

		Основні положення методики розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил володіння або експлуатації військових машин

		Воєвода А.Г.

		к.ю.н. 


Давиденко В.С.

		Національна академія прокуратури України

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1580 

		Методологічні проблеми доказування в кримінальному процесі України 

(перезатвердження теми)

		Пастернак Ю.Б.




		к.ю.н., доц. 


Середа Г.П.

		Національна академія прокуратури України

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1581 

		Прокурорський нагляд за додержанням законів про розкриття злочинів

		Пєвнєв О.С.

		к.ю.н., доц.


Кожевніков Г.К.

		Національна академія прокуратури України

		Тема не відповідає с спеціальності 12.00.09



		1582 

		Методика розслідування хабарництва в контексті нового антикорупційного законодавства України

		Шило А.І.

		к.ю.н. 


Пшонка В.П.

		Національна академія прокуратури України

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1583 

		Кримінально-процесуальні аспекти видачі правопорушників

		Яковенко С.С.

		к.ю.н., с.н.с. 


Рогатюк І.В.

		Національна академія прокуратури України

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1584 

		Доказування при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та пов’язаних з ним злочинів в Україні

		Каркіч Є.В.

		д.ю.н., проф.


Лисенко В.В.

		Національний університет державної податкової служби України

		Тема дослідження потребує уточнення і  була досліджена попередниками 



		1585 

		Суб’єкти судово-контрольного провадження на досудових стадіях кримінального процесу 

(уточнення теми)

		Косов В.В.




		д.ю.н., проф.


Аленін Ю.П.




		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1586 

		Розслідування злочинів, пов’язаних з заволодінням житлом

		Фалінський П.М.

		к.ю.н., доц.


Шульга М.М.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1587 

		Виявлення під час досудового провадження причин злочину та умов, які сприяли його вчиненню

		Десятник А.А.

		к.ю.н., доц. 

Смоков С.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1588 

		Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності штабами органів внутрішніх справ

		Ковтун І.В.

		д.ю.н., проф. 

Водько М.П.

		Одеський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1589 

		Організація і тактика запобігання та розкриття корисливо-насильницьких злочинів у курортній місцевості

		Любчик В.Б.

		к.ю.н., доц. 


Албул С.В.

		Одеський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1590 

		Розшукова діяльність – основа досудового слідства

		Остафійчук Г.В.

		д.ю.н., проф. 

Берназ В.Д.

		Одеський державний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження сформульовано некоректно і потребує уточнення



		1591 

		Організаційні та техніко-криміналістичні аспекти попередження злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами 

		Бояренко А.Ю.

		к.ю.н., доц. 


Чернец М.Г.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема дослідження потребує уточнення



		1592 

		Попередження злочинів підрозділами карного розшуку на території обслуговування райвідділів 

		Вінцук В.В.

		к.ю.н., доц. 


Перепелиця М.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1593 

		Незаконне заволодіння транспортним засобом: кримінологічна характеристика та запобігання 

		Кандаурова А.В.

		к.ю.н., доц. 


Храмцов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Не відповідає спеціальності 12.00.09



		1594 

		Методика розслідування крадіжок у пасажирів залізничного транспорту 

		Сенько М.О.

		к.ю.н., доц. 


Заяць Д.Д.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками 



		1595 

		Процесуальні повноваження прокурора під час досудового провадження кримінальної справи 

		Долгополов С.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Бондаренко О.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1596 

		Криміналістична характеристика та основні положення розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань 

(уточнення теми)

		Зозуля Є.В.




		д.ю.н., проф. Волобуєв А.Ф.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1597 

		Принципи  кримінального процесу України 


(уточнення теми)

		Кочура А.В.


 

		д.ю.н., проф. 


Бандурка О.М. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками



		1598 

		Організація розслідування злочинів та її місце у структурі криміналістики

(уточнення теми)

		Олішевський О.В.


 

		к.ю.н., доц.


Литвинов О.М.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема досліджена попередниками



		1599 

		Організація та здійснення прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю ОВС на залізничному транспорті 

		Соколкін В.Л.

		к.ю.н., доц. 


Сафронов С.О.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема не відповідає спеціальності 12.00.09



		1600 

		Застосування науково-технічних засобів при проведенні слідчих дій 

		Ткач В.Р.

		к.ю.н. 


Колесніков В.В.

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Предмет дослідження потребує уточнення 





СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА Й АДВОКАТУРА (12.00.10)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


консультант

		Наукова установа



		1601 

		Теоретичні та організаційні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства

		Яновська О.Г.




		д.ю.н., проф.


Удалова Л.Д.

		Національна академія внутрішніх справ



		1602 

		Принципи судової влади

		Городовенко В.В.

		к.ю.н., проф.


Марочкін І.Є.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		1603 

		Правове регулювання організації і діяльності апеляційної інстанції цивільної юрисдикції в Україні

		Коротун В.М.

		к.ю.н., доц. 

Гончаренко С.В.

		Академія адвокатури України



		1604 

		Організаційно-правові засади діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

		Косенко М.С. 

		к.ю.н.


Бірюкова А.М.

		Академія адвокатури України



		1605 

		Принцип змагальності як конституційна гарантія ефективного судочинства в Україні


(2009)

		Лунін С.В.

		д.ю.н., проф. 


Сердюк В.В.

		Академія адвокатури України



		1606 

		Роль суду і прокуратури в дотриманні законодавства у сфері житлового будівництва

		Кіндрат Р.В. 

		к.ю.н.


Кравчук В. М.

		Волинський національний університет 
імені Лесі Українки



		1607 

		Судовий захист інформаційних прав і свобод людини і громадянина

		Полетило К.С.

		д.ю.н., проф.

Костицький В.В.

		Волинський національний університет 
імені Лесі Українки



		1608 

		Забезпечення законності діяльності ДАІ України засобами суду і прокуратури

		Сергеєва К.В.




		к.ю.н.


Кравчук В. М.

		Волинський національний університет 
імені Лесі Українки



		1609 

		Прокурорський нагляд за додержанням законів спеціальними підрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю

		Комашко В.В.

		к.ю.н., доц. 


Козьяков І.М.

		Національна академія прокуратури України



		1610 

		Правові аспекти розмежування представництва прокурором інтересів держави в господарському та адміністративному судочинстві

		Лук’яненко В.В.

		д.ю.н., доц. 


Дьомін Ю.М.

		Національна академія прокуратури України



		1611 

		Організаційно-правові засади служби в органах прокуратури України

		Боршуляк І.І.

		д.ю.н., проф. 


Якимчук М.К.

		Національна академія прокуратури України



		1612 

		Організаційно-правові аспекти участі прокурора в апеляційному провадженні у кримінальних справах

		Варшавська І.О.

		к.ю.н., доц. 


Козьяков І.М.

		Національна академія прокуратури України



		1613 

		Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності

		Гузирь В.П.

		д.ю.н., доц. 


Дьомін Ю.М.

		Національна академія прокуратури України



		1614 

		Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи

		Зубрицький М.І.

		к.ю.н. 


Пшонка В.П.

		Національна академія прокуратури України



		1615 

		Підтримання державного обвинувачення у справах про злочини у сфері державних фінансів

		Чередниченко Є.Г.

		к.ю.н., доц. 


Толочко О.М.

		Національна академія прокуратури України



		1616 

		Дисциплінарна відповідальність адвоката

		Дудченко О.Ю.

		к.ю.н., доц.


Вільчик Т.Б.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1617 

		Організаційно-правові форми участі прокурора у сфері протидії корупції

		Карпенко А.В.

		к.ю.н., проф.


Марочкін І.Є.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1618 

		Правовий статус прокурора району

		Сурженко М.О.

		к.ю.н., доц.


Вільчик Т.Б.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1619 

		Координаційна діяльність прокуратури щодо боротьби зі злочинністю

		Суходубов Д.В.

		к.ю.н., проф.


Марочкін І.Є.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1620 

		Здійснення прокурором кримінального переслідування

		Цедік С.Д.

		к.ю.н., проф.


Каркач П.М.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1621 

		Гарантії незалежності суддів та їх реалізація у сучасній Україні


(уточнення теми)

		Галайденко Т.В.




		д.ю.н., проф.


Долежан В.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1622 

		Міжнародне співробітництво Генеральної прокуратури України у сфері кримінального переслідування

		Слідзюк В.В.

		д.ю.н., проф.


Долежан В.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1623 

		Третейські суди в Україні: організаційно-правові аспекти

		Рекун В.А.

		д.ю.н.,  проф.


Долежан В.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1624 

		Взаємодія адвокатури і судової влади: теоретичні та практичні питання

		Білюга С.П.

		к.ю.н. 


Юхимюк О.М.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Тема потребує уточнення



		1625 

		Прокурорський нагляд за додержанням законів посадовими особами Державної митної служби

		Боровик А.В. 

		к.ю.н.


Кожевніков Г.К.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Тема потребує уточнення



		1626 

		Господарські суди в системі організації судової влади в Україні

		Терлецький О.М. 

		к.ю.н.


Фідря Ю.О.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Тема потребує уточнення



		1627 

		Прокуратура та органи фінансового контролю: нагляд, взаємодія і координація

		Харко Д.М.

		к.ю.н., доц.


Наливайко В.С.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Тема не відповідає тенденціям розвитку законодавства про прокуратуру України



		1628 

		Роль суду і прокуратури у забезпеченні права на освіту

		Шпак В.В.


 

		к.ю.н.


Кравчук В.М.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Тема потребує уточнення



		1629 

		Прокурор як суб’єкт виконавчого провадження 

		Малахов С.О.

		д.ю.н., проф.


Руденко М.В.




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

		Тема потребує уточнення



		1630 

		Прокурорський нагляд за діяльністю правоохоронних органів України

		Білокінь Р.М.




		д.ю.н., проф.


Удалова Л.Д.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема потребує уточнення



		1631 

		Прокуратура України як складова механізму держави

		Кравчук В.М.

		д.ю.н., проф.


Стеценко С.Г.

		Національна академія прокуратури України

		Предмет дослідження потребує уточнення 



		1632 

		Організаційно-правові засади професійної підготовки прокурорів

		Білоусова В.І.

		к.ю.н., доц. 


Подкопаєв С.В.

		Національна академія прокуратури України

		Тема досліджується Остапчуком В.В.



		1633 

		Прокурорський нагляд за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх громадян

		Будков В.С.

		к.ю.н., доц.


Козьяков І.М.

		Національна академія прокуратури України

		Предмет сформульовано занадто вузько для кандидатської дисертації



		1634 

		Прокурорський нагляд як засіб захисту екологічних прав людини

		Горбунова Н.В.

		к.ю.н., доц. 


Корнякова Т.В.

		Національна академія прокуратури України

		Тема не відповідає тенденціям розвитку законодавства про прокуратуру України



		1635 

		Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення

		Колотило О.О.

		д.ю.н., доц. 


Дьомін Ю.М.

		Національна академія прокуратури України

		Тема досліджена попередниками 



		1636 

		Вплив практики Європейського суду з прав людини на діяльність прокуратури України

		Льошенко О.Ю.

		д.ю.н., доц. 


Дьомін Ю.М.

		Національна академія прокуратури України

		Тема потребує уточнення



		1637 

		Представництво прокуратурою в суді інтересів держави у галузі земельних відносин

		Матвієць А.А.

		к.ю.н., доц. 


Подкопаєв С.В.

		Національна академія прокуратури України

		Тема занадто вузька для кандидатської 

дисертації



		1638 

		Діяльність органів прокуратури щодо організації нагляду за додержанням законодавства про природно-заповідний фонд України

		Михайлов-


ська О.О.

		к.ю.н. 


Женунтій В.І.

		Національна академія прокуратури України

		Тема не відповідає тенденціям розвитку законодавства про прокуратуру України



		1639 

		Координаційна діяльність прокурора у боротьбі із злочинністю: організаційно-правові аспекти

		Попович О.В.

		к.ю.н. 


Пшонка В.П.

		Національна академія прокуратури України

		Тема досліджується Суходубо-


вим Д.В.



		1640 

		Організаційно-правові аспекти підвищення кваліфікації кадрів органів прокуратури України

		Устименко В.В.

		к.ю.н., доц. 


Козьяков І.М.

		Національна академія прокуратури України

		Тема досліджена попередниками 



		1641 

		Принцип гласності 
в організації та діяльності органів прокуратури 

		Осипенко В.О.

		к.ю.н., проф.


Полянський Ю.Є.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема досліджена попередниками





МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (12.00.11)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


керівник

		Наукова установа



		1642 

		Проблеми реалізації міжнародних соціальних стандартів

		Запара С.І.

		д.ю.н., проф. 


Копиленко О.Л.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		1643 

		Етнічний чинник в європейській політиці

		Цірат Г.А.

		д.ю.н., проф. 


Довгерт А.С.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1644 

		Становлення права Європейського Союзу як правової системи sui generis

		Москаленко О.М.

		д.ю.н., проф.

Тимченко Л.Д.

		Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна

		Зазначена тема  достатньо досліджена протягом останнього року





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		1645 

		«Цілеспрямовані» санкції та їх застосування в міжнародному праві




		Малишева Ю.В.

		к.ю.н., с.н.с.


Савчук К.О.

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



		1646 

		Міжнародно-правові форми співробітництва держав у сфері міграції (на прикладі Азербайджану і України)

		Мамедов Іси Аділь огли

		д.ю.н., проф. 


Денисов В.Н.

		Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького

НАН України



		1647 

		Структура та організація діяльності Міжнародного трибуналу з морського права

		Соляр М.О.

		к.ю.н., доц.

Дмитриченко І.В.

		Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького  


НАН України



		1648 

		Особливості договірних відносин Європейського Союзу з третіми країнами у сфері постачання енергоносіїв

		Шаповал І.В.

		д.ю.н., проф. 


Денисов В.Н.

		Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького 

НАН України



		1649 

		Імплементація у законодавство України норм права СОТ

		Бардіна О.О.

		к.ю.н., доц. 


Київець О.В.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		1650 

		Захист екосистеми Чорноморсько-Азовського басейну: міжнародно-правові питання

		Єлєазаров О.П.

		д.ю.н., проф.


Тимченко Л.Д.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		1651 

		Міжнародно-правові засади спільної торгівельної політики Європейського Союзу

		Пушкарьов В.В.

		д.ю.н., проф.


Малишева Н.Р.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		1652 

		Міжнародно-правовий режим спільних природних ресурсів

		Бездєнєжна М.Ю.

		д.ю.н., доц. 


Буткевич О.В.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



		1653 

		Міжнародно-правове регулювання екологічних прав людини та екологічна безпека людства

		Василенко Л.В.

		д.ю.н., проф. 


Мицик В.В.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка



		1654 

		Взаємодія універсальної та регіональних систем захисту прав і основних свобод людини (на прикладі ісламської концепції прав людини)

		Діденко І.В.

		д.ю.н., доц. 


Буткевич О.В.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



		1655 

		Правове регулювання діяльності засобів масової інформації

		Калініна О.М.

		д.ю.н., проф.


Муравйов В.І.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



		1656 

		Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами

		Магда А.В.

		к.ю.н., доц.


Григоров О.М.

		Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



		1657 

		Комісар з прав людини: місце та функції у системі органів Ради Європи

		Калмиков Т.О.

		д.ю.н., проф.


Буроменський М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1658 

		Виключна компетенція Європейського Союзу

		Кулінічева Т.О.

		к.ю.н., доц.


Трагнюк О.Я.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1659 

		Міжнародно-правові аспекти боротьби з голодом в умовах глобалізації

		Прохазка Г.А.

		к.ю.н., доц.


Тарасов О.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1660 

		Міжнародно-правовий статус МВФ

		Фіннік С.Г.

		д.ю.н., проф.


Буроменський М.В.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1661 

		Застосування норм міжнародного права щодо урегулювання неміжнародних збройних конфліктів (на прикладі країн СНД)

		Чеканова Л.М.

		к.ю.н., доц.


Кудас І.Б.

		Національна юридична академія  України  імені Ярослава Мудрого



		1662 

		Вплив практики міжнародних судових органів на фрагментацію міжнародного права

		Плотніков О.В.

		д.ю.н., проф.


Зелінська Н.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія





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


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1663 

		Представництво особи в Європейському суді з прав людини

		Пшеюк Н.І. 

		к.ю.н., доц.


Гороть А.М.

		Волинський національний університет імені Лесі Українки

		Предмет теми відповідає рівню наукової статті



		1664 

		Роль міжнародних судових органів при вирішенні міжнародних територіальних спорів

		Алямкін Р.В.

		к.ю.н., доц.


Київець О.В.

		Інститут законодавства Верховної Ради України

		Назва теми потребує звуження, оскільки зараз відповідає темі докторської дисертації



		1665 

		Міжнародно-правова відповідальність Європейського Союзу

		Висоцький В.О.

		к.ю.н., доц. 


Київець О.В.

		Інститут законодавства Верховної Ради України

		ЄС набув статусу суб’єкта права з 01.12.2001 р., тому автору буде складно зібрати матеріал



		1666 

		Правова природа міжнародних стандартів

		Ляхівненко С.М.

		д.ю.н., проф.


Баймуратов М.О.

		Інститут законодавства Верховної Ради України

		Може дублювати тему докторської дисертації Запари С.І.



		1667 

		Міжнародно-правова охорона рухомої культурної спадщини в контексті європейської інтеграції

		Галич А.С.

		к.ю.н., доц.


Тимченко Л.О.

		Київський університет права НАН України

		У такому вигляді назва теми є незрозумілою



		1668 

		Регіональний рівень інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС: правовий аспект

		Боярко О.В.

		д.ю.н., проф.


Вишняков О.К.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Назва теми потребує уточнення



		1669 

		Судова процедура в системі права Європейського Союзу

		Кірносова Л.М.

		д.ю.н., проф.


Вишняков О.К.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Назва теми потребує уточнення



		1670 

		Політика Європейського Союзу у галузі оподаткування: правовий аспект 

		Зятін В.С.

		д.ю.н., проф. 


Вишняков О.К.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		У такому вигляді тема не відповідає спеціальності 12.00.11



		1671 

		Політика захисту прав споживачів у Європейському Союзі

		Хоменко О.О.

		д.ю.н., проф. 


Вишняков О.К.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		У такому вигляді тема не відповідає спеціальності 12.00.11



		1672 

		Міжнародно-правове співробітництво держав в сфері підтримання миру 

		Копиця Я.П.

		д.ю.н., доц. 


Заросила В.О. 

		Харківський національний університет внутрішніх справ

		Тема сформульована занадто широко; у такому вигляді відповідає рівню докторської дисертації





ФІЛОСОФІЯ ПРАВА (12.00.12)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


консультант

		Наукова установа



		1673 

		Філософія правосуддя: ідея та її здійснення

		Бігун В.С.




		д.ю.н., проф. 


Бабкін В.Д.

		Інститут держави і права 


ім. В.М. Корецького НАН України



		1674 

		Християнська мораль як світоглядне джерело українського права

		Луцький І.М.




		д.ю.н., проф.


Костицький М.В.

		Національна академія внутрішніх справ





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		1675 

		Філософсько-правовий аспект соціальної відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ 

		Гарасимів О.І.

		д.ю.н., проф.


Сливка С.С.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		1676 

		Свобода віросповідання: філософсько-правовий вимір

		Колиба М.М.

		д.ю.н., проф.


Сливка С.С.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		1677 

		Філософсько-правовий вимір  ґендерної рівності

		Крочук М.І.

		к.ю.н.


Балинська О.М.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		1678 

		Персоналістична філософія права

		Петлевич Н.С.

		д.ю.н., проф.

Козловський А.А.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		1679 

		Світоглядна культура майбутнього правника: філософсько-правовий аспект

		Савчак О.Т.

		д.ю.н., проф.


Сливка С.С. 

		Львівський державний університет внутрішніх справ 



		1680 

		Розвиток поняття власності в аспектах природного та позитивного права

		Колеснікова Ю.С.

		д.філос.н., проф.


Івакін О.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1681 

		Діалектика життя і смерті та її вираження у природному та позитивному праві

		Русова В.Л.

		д.філос.н., проф.


Івакін О.А.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1682 

		Феномен федералізму: філософсько-правовий аспект

		Самойленко Є.В.

		д.філос.н., проф.


Розова Т.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1683 

		Трактування верховенства права у філософсько-правовій концепції Брайяна і Манагі

		Скоморохов Д.О.

		д.філос.н., проф.


Розова Т.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»



		1684 

		Екополітика держави та її роль у формуванні екологічної правосвідомості українських громадян

		Власенко Д.О.




		д.ю.н., проф.


Костицький М.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1685 

		Взаємодія антропології та аксіології права як чинник розвитку теорії прав людини

		Івашев Є.



		д.філос.н., доц.


Бандура О.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		1686 

		Правові та гносеологічні основи оптимізації діяльності слідчого

		Керліц К.В.

		д.філос.н., проф.


Гвоздік О.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1687 

		Універсалізм та релятивізм у сучасних парадигмах прав людини: філософсько-правове дослідження

		Селютін Д.О.

		к.ю.н., доц.


Сердюк О.В.

		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 керівник

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1688 

		Справедливість у праві: філософський аспект

		Добош З.А.

		д.ю.н., проф.

Грищук О.В.

		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Тема сформульована дуже широко и потребує уточнення



		1689 

		Філософсько-правові засади застосування природного права при здійсненні судового угляду

		Попов Д.І.

		д.ю.н., проф.


Грищук О.В.




		Львівський державний університет внутрішніх справ 

		Назва теми потребує уточнення 


(правові засади застосування природного права, суддівський угляд)



		1690 

		Формування правової культури шкільної молоді

		Бачинський Т.В.

		д.ю.н., проф.


Рабінович П.М.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка

		Тема потребує додаткового обґрунтування щодо належності до спеціальності 12.00.12 



		1691 

		Зловживання правом: загальнотеоретична характеристика

		Полянський Т.Т.

		д.ю.н., проф. 


Рабінович П.М.

		Львівський національний університет  імені Івана Франка

		Тема не належить до спеціальності 12.00.12 (це 12.00.01)



		1692 

		Філософсько-правові засади формування правового забезпечення громадянського суспільна в Україні

		Рога Н.В.

		д.філос.н., проф.


Розова Т.В.

		Національний університет «Одеська юридична академія»

		Тема сформульована некоректно і потребує уточнення



		1693 

		Філософсько-правові засади правотворчості

		Дорохов Р.П.




		к.філос.н., доц.


Симон Ю.С.

		Національна академія внутрішніх справ

		Назва теми потребує уточнення


(знов: правові засади правотворчості)



		1694 

		Антисоціальна сутність і криміногенний характер маргіналізму

		Черниш М.О.




		д.філос.н., доц.


Бандура О.О.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема потребує додаткового аргументування з токи зору належності до юриспруденції



		1695 

		Правомірна поведінка як чинник розбудови правової держави

		Голубовський В.Є.

		к.ю.н.


Кравець В.М.

		Національна академія внутрішніх справ

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



		1696 

		Міграційна політика держави та її роль у розвитку громадянського суспільства

		Муранова В.В.

		к.ю.н.


Павлишин О.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема не належить до спеціальності 12.00.12








ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (19.00.06)


ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий


консультант

		Наукова установа



		1697 

		Професійна правосвідомість слідчого: теоретико-правові засади

		Боднар В.Є.




		д.ю.н., проф.


Костицький М.В.

		Національна академія внутрішніх справ



		1698 

		Правові та психологічні засади особистісно-орієнтованої професійної підготовки працівників ОВС

		Ірхіна С.М.




		д.психол.н., проф.


Медведєв В.С.

		Національна академія внутрішніх справ



		1699 

		Правові та психологічні засади прокурорської діяльності

		Озерський І.В.




		д.психол.н., проф.


Барко В.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1700 

		Юридико-психологічні засади профілактики деліктів у дітей з деструктивними емоційними станами

		Томчук С.М.



		д.ю.н., проф. 

Долженков О.Ф.

		Одеський державний університет внутрішніх справ





Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий консультант

		Наукова установа

		Зміст зауваження



		1701 

		Теоретико-методологічні засади психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС

		Запорожцева Г.Є.

		

		Академія управління МВС

		Предмет дослідження потребує уточнення



		1702 

		Правові та психологічні засади запобігання професійній деформації працівників органів внутрішніх справ України

		Кісіль З.Р.




		д.ю.н., проф.


Коваленко В.В.

		Національна академія внутрішніх справ

		Тема не відповідає рівню докторської дисертації 





КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		1703 

		Психолого-правові засади запобігання дитячій бездоглядності

		Лук’яненко Н.М.




		к.психол.н., с.н.с.


Малкова Т.М.

		Національна академія внутрішніх справ



		1704 

		Юридико-психологічна характеристика злочинів, пов’язаних із ненаданням допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані

		Чайка О.В.




		к.психол.н., проф.


Казміренко Л.І.

		Національна академія внутрішніх справ



		1705 

		Психологічні та організаційно-правові засади взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих

		Головко М.Б.




		к.психол.н., доц.


Александров Д.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		1706 

		Правові та психологічні засади вдосконалення професійної діяльності працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

		Малоголова О.О.

		к.ю.н., доц. 


Мойсеєва О.Є.

		Національна академія внутрішніх справ



		1707 

		Правові та психологічні засади попередження суспільно небезпечних наслідків неконтрольованого грального бізнесу в Україні

		Дюба Г.М.




		к.психол.н., доц.


Александров Д.О.

		Національна академія внутрішніх справ



		1708 

		Психологічні аспекти соціально-правової надійності працівників карного розшуку транспортної міліції

		Ганеліна К.І.

		к.психол.н., доц. 

Цільмак О.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1709 

		Юридико-психологічні засади використання маніпулятивних вмінь в оперативно-розшуковій діяльності

		Ільєва А.О.




		к.психол.н., доц. 

Цільмак О.М.

		Одеський державний університет внутрішніх справ



		1710 

		Психолого-правові засади аргументування в оперативно-розшуковій діяльності

		Рахуба В.В.

		д.психол.н., проф. 

Яковенко С.І.

		Одеський державний університет внутрішніх справ





СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ (21.07.05)


КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий 
керівник

		Наукова установа



		1711. 

		Службово-бойова діяльність в умовах надзвичайного стану

		Кузьмін К.І.




		к.ю.н., доц.


Золоторьова Н.І.

		Академія управління МВС



		1712. 

		Адміністративно-правове забезпечення функції протидії міліції правопорушенням у галузі економічної діяльності 

		Шута О.В.




		д.ю.н., проф.


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС



		1713. 

		Правове забезпечення охорони громадського порядку засобами єдиної дислокації

		Саліта І.Г.




		д.ю.н., проф. 


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС



		1714. 

		Ґенеза поліцейського та адміністративного права

		Діденко І.В.




		д.ю.н., проф. 


Білоус В.Т.

		Академія управління МВС



		1715. 

		Нормативно-правові засади проведення спеціальних операцій «Сирена» та «Грім»

		Бірюков В.П.

		д.ю.н., доц.


Кузніченко С.О.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1716. 

		Нормативно-правові засади службово-бойової діяльності миротворчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ України 

		Бойко Р.В.

		к.ю.н.


Буткевич С.А.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1717. 

		 Правові основи фінансування службово-бойової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України при проведення спеціальних операцій 

		Григорусь  Л.М.

		к.ю.н.


Борисенко Г.О.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1718. 

		Нормативно-правові засади службово-бойової діяльності підрозділів військово-мобілізаційної роботи територіальної та цивільної оборони штабів органів внутрішніх справ України

		Євсюкова Я.І.

		к.ю.н.


Буткевич С.А.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1719. 

		Нормативно-правові та організаційно-тактичні засади охорони та оборони органу внутрішніх справ (план охорони будинку)

		Запорожцев О.В.

		д.ю.н., доц.


Дубко Ю.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1720. 

		Нормативно-правові засади всебічного забезпечення спеціальних операцій органів внутрішніх справ України

		Іванов С.І.

		д.ю.н., доц.


Дубко Ю.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1721. 

		Нормативно-правові засади використання та застосування зброї та спеціальних засобів працівниками ОВС при виконання службово-бойових завдань

		Котляр О.В.

		д.ю.н., доц.


Кузніченко С.О.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ






		1722. 

		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



		1723. 

		Нормативно-правові засади застосування та використання вогнепальної зброї працівниками органів внутрішніх справ при ліквідації масових заворушень 

		Поштарук Д.О.

		к.ю.н., доц.


Кузніченко С.О.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1724. 

		Службово-бойова діяльність органів внутрішніх справ України у сфері охорони правових режимів державного кордону 

		Сліпченко М.О.

		к.ю.н., доц.


Кузніченко С.О.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1725. 

		Нормативно-правові й організаційно-тактичні засади проведення спеціальної операції «Хвиля» в межах території АР Крим

		Черепненко О.О.

		д.ю.н., доц.


Конопльов В.В.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1726. 

		Службово-бойова діяльність органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з охорони та оборони особливо важливих об’єктів

		Чернега Є.А.

		д.ю.н., проф.


Самсонов В.М.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ



		1727. 

		 Нормативно-правові засади організації перевезення осіб, засуджених до позбавлення волі

		Щербакова Д.В.

		д.ю.н., доц.


Кузніченко С.О.

		Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ





ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (25.00.01)


КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


		№

		Назва дисертації

		Виконавець

		Науковий керівник

		Наукова установа



		1728. 

		Реформування аграрно-промислового комплексу України: управлінські питання

		Іващук В.П.

		д.ю.н., проф.


Нижник Н.Р.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		1729. 

		Інформаційна функція Української держави: управлінські питання

		Плехневич А.М.

		д.ю.н., проф.


Нижник Н.Р.

		Інститут законодавства Верховної Ради України



		1730. 

		Реформування Міністерства оборони України: управлінські питання.

		Порайко А.М.

		д.ю.н., проф.


Нижник Н.Р.

		Інститут законодавства Верховної Ради України
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14  Теоретичні проблеми 
становлення юридичної 
риторики як підгалузі 
права в системі 
правових наук і як 
складової історії та 
теорії держави та права 

Олійник О.Б. д.ю.н., проф. 
Копиленко О.Л. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Тема не 
відповідає 
спеціальності, 
сформульована 
абсолютно 
некоректно, 
потребує 
належного 
визначення 
об’єкта 
дослідження  

15  Право на свободу 
вираження поглядів: 
проблеми теорії та 
практики 

Червяцова А.О. д.ю.н., проф.  
Ярмиш О.Н. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Тема 
сформульована 
надто вузько 
для 
докторської 
дисертації  

16  Цілеспрямованість 
правової системи: 
теоретико-
методологічне 
дослідження 

Малишев Б.В. проф.  
Гусарєв С.Д. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема потребує 
уточнення з 
точки зору 
об’єкта 
дослідження 

17  Загальнотеоретичні 
аспекти удосконалення 
нормативно-правових 
актів України 

Косович В.М. Без консультанта Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 

Тема потребує 
уточнення з 
точки зору 
об’єкта 
дослідження 

18  Лісове право України: 
ґенеза історичного 
розвитку, теоретичні 
проблеми та шляхи 
удосконалення 

Кіндюк Б.В. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Маріупольський 
державний 
університет 

Тема не 
відповідає 
спеціальності  
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19  Міжнародні стандарти 
захисту прав людини як 
чинник формування 
національної правової 
системи 

Руднєва О.М. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Маріупольський 
державний 
університет 

Назва теми 
потребує 
уточнення  

20  Договірні засади 
релігійно-правових 
відносин (на матеріалах 
джерел 
мусульманського 
права) 
(2009) 

Анохін О.М.   Таврійський 
національний 
університет  
ім. В.І. Вернадського 

Тема 
сформульована 
надто вузько 
для 
докторської 
дисертації  

21  Правове регулювання 
поземельного кредиту 
(в українських 
губерніях Російської 
імперії в другій 
половині ХІХ —  
початку ХХ ст.) 
(уточнення теми) 

Кириченко В.Є. 
  
 

д.ю.н., проф.  
Ярмиш О.Н. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
надто вузько 
для 
докторської 
дисертації  

22  Становлення і розвиток 
процесуального права в 
Україні (Х–20-ті роки 
ХХ ст.)  
 

Стецюк Б.Р. д.ю.н., с.н.с.  
Головко О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
хронологічних 
рамок об’єкта 
дослідження  
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 
23  Свобода засобів масової 

інформації як невід’ємна умова 
сучасного громадянського 
суспільства України: теоретико-
правовий аспект 

Прилуцький І.О. к.ю.н., доц. 
Письменицький А.А. 
 

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

24  Державно-правові погляди 
Соломона Крима 

Сорокін Р.О. д.ю.н., проф. 
Шевченко А.Є. 

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

25  Унітарна форма 
територіального устрою 
України та окремих держав 
Європи: порівняльно-правовий 
аналіз 

Міщук В.В. д.ю.н., проф. 
Шевченко А.Є. 

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

26  Правові засоби громадського 
контролю в механізмі правового 
регулювання 

Кушнір С.М. д.ю.н., доц. 
Бостан С.К. 

Запорізький 
національний 
університет 

27  Правовий статус української 
мови у Східній Галичині (1848–
1939 рр.) 

Гаврецька М.Й. к.ю.н., с.н.с. 
Музика І.В. 

Інститут держави і 
права 
ім. В.М. Корецького 
НАН України 
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28  Розвиток української правничої 
термінології на 
західноукраїнських землях 
наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ століття 

Каленюк О.М. к.ю.н., проф.  
Усенко І.Б. 

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

29  Право як регулятор суспільних 
відносин: теоретико-правовий 
аналіз ефективності 

Котенко О.А. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н.М. 

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

30  Юридичні дослідження у 
Науковому товаристві імені 
Шевченка (1892–1939 рр.) 

Луцька Г.В. к.ю.н., с.н.с. 
Музика І.В. 

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

31  Виникнення світських правових 
систем в Західній Європі 

Кірєєва І.В. д.ю.н., проф. 
Зайчук О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

32  Теоретичні проблеми 
ієрархічної структури 
законодавства 

Мельник В.П. д.ю.н., проф. 
Заєць А.П. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

33  Державно-правові погляди 
М.М. Ковалевського 

Ніколаєнко Н.В. д.ю.н., проф. 
Зайчук О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

34  Шлюбно-сімейне право України 
ІХ–ХІV ст.ст. 

Бирилюк О.М. доц.  
Чехович В.А. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

35  Тенденції розвитку зовнішніх 
функцій України (теоретико-
правовий аспект) 

Булкат М.С. доц.  
Ковальчук О.М. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

36  Ідеї меж державної влади в 
політико-правовій думці   
(уточнення теми) 

Верник О.І. 
 

доц.  
Неліп М.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 



12

37  Діяльність правоохоронних 
органів у період відродження 
української державності в 1917–
1923 рр. 

Даниленко Ю.О. доц.  
Дзейко Ж.О. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

38  Державно-правовий механізм 
проведення реформ в Україні у 
другій половині ХІХ століття 

Джундієт В.С. доц.  
Захарченко П.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

39  Історія походження та основні 
етапи розвитку теологічної 
теорії права 

Замойська Т.М. проф.  
Котюк В.О. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

40  Системний спосіб тлумачення 
та його використання в судовій 
практиці України 

Котенко М.В. проф.  
Козюбра М.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

41  Українська державність 1917–
1921 років в історико-правових 
дослідженнях 

Красніцький А.В. доц.  
Самохвалов В.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

42  Механізм подолання змістовних 
і темпоральних колізій норм 
права 

Москалюк О.В. проф.  
Безклубий І.А. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

43  Вплив преторського права на 
розвиток права реальної 
власності Англії 

Піша О.С. проф.  
Шевченко О.О. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

44  Правове регулювання 
зайнятості населення 
Радянської України  
в 1917–1937 рр. 
(уточнення теми) 

Пірон І.С. 
  

проф.  
Шевченко О.АО. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
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45  Публічне право в системі права 
України 

Скрипка І.М. доц.  
Ковальчук О.М. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

46  Конкретизація правових норм 
(теоретико-правовий аспект) 

Андрущакевич Ю.В. к.ю.н., проф.  
Бобровник С.В. 

Київський університет 
права НАН України 

47  Гуманізм у праві: теоретико-
правове дослідження 

Гелеш А.І. д.ю.н., проф. 
Грищук О.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

48  Система судочинства Західно-
Української Народної 
Республіки: історико-правове 
дослідження 

Горуйко Х.П. к.ю.н. 
Поліковський М.Ф. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

49  Правовий механізм формування 
поведінки особи 

Козенко О.Ю. д.ю.н., доц. 
Гарасимів Т.З. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

50  Суб’єкти тлумачення норм 
права в Україні 

Кривецька Л.М. к.ю.н., доц. 
Настасяк І.Ю. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

51  Шлюбно-сімейні 
правовідносини на теренах 
України  ХVІІІ – початок ХХ ст. 

Ліпак Г.М. к.ю.н., доц. 
Курило Т.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

52  Становлення і еволюція 
трудового права на території 
Східної Галичини у складі 
Другої Речі Посполитої (1918–
1939 рр.) 

Маланій О.Я. д.ю.н., доц. 
Макарчук В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

53  Практика евтаназії: історико-
правові засади 
  

Морека І.В. к.ю.н., доц. 
Турчак О.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

54  Техніка юридичного письма в 
нормативно-правових актах 

Онищук І.І. д.ю.н. 
Шутак І.Д. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  
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55  Концепт держави у теорії 
глобалізму 
 

Пашуля Г. Я. к.ю.н. 
Балинська О.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

56  Радянська система виконання 
покарань у західних областях 
України (1944–1953 рр.): 
історико-правове дослідження 

Савчин Г.Я. к.іст.н., доц. 
Терлюк І.Я. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

57  Раціоналізація суспільного 
діалогу держави і 
громадянського суспільства: 
теоретичний аспект 

Цибух О.В. д.ю.н., доц. 
Гарасимів Т.З. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

58  Юридична техніка та її 
застосування у правотворчості 
місцевих органів влади 

Шаган О.В. д.ю.н. 
Шутак І.Д. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

59  Позитивна юридична 
відповідальність: теоретико-
правове дослідження 

Штокало М.Р. д.ю.н., доц. 
Грищук О.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

60  Законодавство 
Західноукраїнської Народної 
Республіки та особливості його 
застосування ( 1918–1923р.р.) 

Кульчицький П.А. д.ю.н., проф.  
Тищик Б.Й. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

61  Правова доктрина в 
континентальній правовій 
системі  

Мочульська М.Є. к.ю.н., доц. 
Семків В.О. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

62  Адміністративне судочинство в 
Німеччині: становлення, 
система та особливості 
здійснення у XIX–XX століттях 

Якимець О.І. к.ю.н., доц.  
Кольбенко А.В. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 
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63  Територіальна громада як 
суб’єкт права 

Альошина Н.М. д.ю.н., проф. 
Петришин О.В. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України 

64  Громадські організації в процесі 
розбудови громадянського 
суспільства в Україні 
(2009) 

Бондаренко В.Ю. к.ю.н., с.н.с. 
Чапала Г.В. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України 

65  Особливості джерел вторинного 
права ЄС та їх місце в 
національному праві держав-
членів 
(2009) 

Веремєєва Ю.В. к.ю.н., доц. 
Трагнюк О.Я. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України 

66  Рішення Європейського Суду з 
прав людини в системі джерел 
права  
 

Зінчук А.В. к.ю.н., доц. 
Яковюк І.В. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України 

67  Інституції громадянського 
суспільства: поняття, 
особливості, види 

Мерник А.М. д.ю.н., проф. 
Петришин О.В. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України 
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68  Місцеве самоврядування в 
умовах становлення 
громадянського суспільства: 
теоретико-правове дослідження 

Польщиков І.В. к.ю.н., доц. 
Серьогіна С.Г. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України 

69  Декларація в системі джерел 
права 
 

Саннікова М.В. д.ю.н., проф. 
Колісник О.В. 

Науково-дослідний 
інститут державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
НАПрН України 

70  Державно-правові погляди 
Бунге М.Х. 

Бурячок О.В. д.іст.н., проф. 
Щербак Н.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

71  Правова культура: 
аксіологічний аспект 

Власенко В.П. к.ю.н., доц. 
Горова О.Б. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

72  Правові основи протидії 
злочинності у державних 
утвореннях на території 
Наддніпрянської України 
(1917–1922 рр.) 

Вовчук М.В. 
 

д.іст.н., проф. 
Кузьминець О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

73  Органи місцевого 
самоврядування в Україні 
(1991– поч. ХХІ ст.): історико-
правове дослідження 

Іванова Т.М. 
 

к.іст.н., доц. 
Калиновський В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

74  Історико-правові погляди 
академіка Петра Михайленка 

Матвієнко К.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Калиновський В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

75  Правове регулювання 
нормотворчої діяльності в 
країнах-учасницях СНД 
(теоретико-компаративістський 
аналіз) 

Осадчий М.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Ярмиш О.Н. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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76  Адміністративні реформи 40–
60 рр. ХХ століття в західних 
областях УРСР: історико-
правовий аналіз 

Редько А.Г. д.іст.н., проф. 
Кузьминець О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

77  Реалізація охоронної функції 
права органами внутрішніх 
справ України 

Чертополох І.В. 
 

д.ю.н., проф.  
Калюжний Р.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

78  Право на судовий захист 
українських селян на території 
Гетьманщини (друга половина 
XVII — перша половина ХІХ ст.) 

Білик В.П. д.ю.н., проф.  
Гончаренко В.Д. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

79  Правоохоронні органи в системі  
державного апарату 

Денисенко Л.І. д.ю.н., проф. 
Петришин О.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

80  Право на правову допомогу: 
поняття, особливості, гарантії 

Ісакова В.М. д.ю.н., проф. 
Петришин О.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

81  Правовий менталітет: поняття, 
особливості, вплив на процес 
державотворення 
(перезатвердження теми) 

Павловська- 
Кравчук В.А. 
  

д.ю.н., проф. 
Петришин О.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

82  Соціальні права людини: 
поняття, види, гарантії 

Симонова І.В. д.ю.н., проф. 
Петришин О.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

83  Правова освіта як умова 
формування правової 
свідомості українського 
суспільства 

Білан Н.В. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

84  Державно-правові погляди  
П.І. Новгородцева 

Гоцуляк Ю.В. к.ю.н., доц.  
Тимченко А.П.  

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. Драгоманова 
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85  Розвиток законодавства 
України про працю в 1922– 
2008 рр.: історико-правовий 
аспект 

Кульбашова О.А.  д.іст.н., проф.,  
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

86  Дія нормативно-правових актів 
в часі; теоретико-прикладні 
засади 

Мазан Л.М. д.ю.н. 
Пархоменко Н.М. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

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

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

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

88  Проблеми правового 
регулювання державно-
конфесійних відносин 

Поліщук І.І. д.ю.н., проф. 
Пилипчук В.Г. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

89  Правова експертиза: теоретико-
правовий аспект 

Ригун Н.В. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

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

Рябченко Т.О. к.ю.н., доц. 
Федоренко В.Л. 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. Драгоманова 

91  Генеза та трансформація 
органів державної влади 
Київської Русі 

Сворак С.Д. д.іст.н., проф.,  
акад. УАН 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. Драгоманова 

92  Організаційно-правові основи 
діяльності Народного 
комісаріату фінансів Укра-
їнської СРР (1919–1936 рр.) 

Цимбал В.О. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 
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93  Правоохоронні органи УНР 
1917–1921 рр.  

Швець Б.С. д.ю.н.,проф. 
Пилипчук В.Г. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

94  Правова безпека і захист довіри 
як складові верховенства права 

Абрамович Р.М. д.ю.н., проф.  
Козюбра М.І. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

95  Еволюція теорії народного 
представництва та сучасні 
українські політико-правові 
реалії 
 

Венгер В.М. д.ю.н., проф. 
Козюбра М.І. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

96  Судовий розсуд та його межі 
(теоретико-історичні аспекти) 

Мельник Г.П. д.ю.н., проф.  
Козюбра М.І. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

97  Використання практики 
Європейського Суду з прав 
людини в рішеннях 
Конституційного Суду України 

Чорний В.Й. д.ю.н., доц. 
Шевчук С.В. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

98  Світогляд як ідеологічна основа 
суддівського розсуду: 
теоретико-компаративістське 
дослідження 

Глубоченко С.М. д.ю.н., проф.  
Бехруз Х.Н. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

99  Правове регулювання 
гендерного квотування в 
країнах ЄС: історико-
теоретичний аналіз 

Гриценко О.В. д.ю.н., доц.  
Аніщук Н.В. 
 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

100  Діалектика раціонального та 
ірраціонального у порівняльно-
правовому пізнанні 

Іванійчук Т.Ю. д.ю.н., проф.  
Дамірлі М.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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101  Розвиток інституту народних 
засідателів у судовій системі 
Радянської України: історико-
правовий аспект (1917–1991 рр.) 

Лисакова Т.В. д.пед.н., проф.  
Вітман К.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

102  Система джерел права Ради 
Європи 

Мавроматі О.Є. к.ю.н., доц. 
Анцупова Т.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

103  Компроміс в механізмі дії 
українського права 

Никига С.М. д.ю.н., проф.  
Оборотов Ю.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

104  Інформаційна функція 
української держави 

Новікова Н.А. к.ю.н., доц.  
Мельничук О.С. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

105  Формування юридичного 
прецеденту в Україні 

Пархета А.А. к.ю.н., доц.  
Мельничук О.С. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

106  Держава в процесі глобалізації: 
загальнотеоретичне 
дослідження 
(зміна теми) 

Пріскалова В.М. 
 

д.ю.н., проф.  
Дудченко В.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

107  Становлення системи 
правосуддя у справах 
неповнолітніх в Російській 
імперії наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. 

Продіус К.В. к.ю.н., проф.  
Аракелян М.Р. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

108  Співвідношення принципу 
верховенства права та 
верховенства закону: теоретико-
компаративістське дослідження 

Савенко Д.Л. д.ю.н., проф.  
Бехруз Х.Н. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

109  Спеціалізовані суди Російської 
імперії у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст. 
(уточнення теми) 

Філінюк І.Г. 
  

к.ю.н., доц.  
Музиченко П.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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110  Професійно-правова культура в 
механізмі формування та 
реалізації українського права 

Целуйко М.Ф. к.ю.н., проф.  
Завальнюк В.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

111  Тлумачення норм права у 
різних правових системах 
сучасності: теоретико-
компаративіське дослідження 

Цвігун Л.А. д.ю.н., проф.  
Дамірлі М.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

112  Правова охорона материнства 
та дитинства на українських 
землях у складі Російської 
імперії 

Ченкова К.П. д.ю.н., доц.  
Аніщук Н.В. 
 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

113  Інститут градоначальництва в 
системі державної влади на 
півдні Російської імперії (XIX – 
початок XX ст.) 

Юрій І.А д.ю.н., проф.   
Ярмиш О.Н. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

114  Теоретико-правова концепція 
сучасної національної держави: 
зміст, витоки, перспективи 

Сметюх В.С. 
 

д.філос.н., проф.  
Плавич В. П. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

115  Правозастосовні помилки 
працівників міліції та способи 
їх усунення 

Калєніченко Л.І. к.ю.н., доц.  
Погрібний І.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

116  Функція надання послуг 
населенню органами 
внутрішніх справ України: 
теоретико-правовий аспект 
(уточнення теми) 

Кріцак І.В. 
  
 

к.ю.н., доц. 
Волошенюк О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

117  Правові засади діяльності 
поліції у сфері реалізації 
міграційної політики Російської 
імперії в Україні (друга 
половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

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

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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118  Теоретико-правові основи 
реалізації правового принципу 
пропорційності органами 
внутрішніх справ України 

Фуфалько Т.М. к.ю.н., доц.  
Погрібний І.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

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

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
119  Правові засади 

репресивно-
депортаційних процесів 
на території 
Станіславської області 

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

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

Тема потребує 
уточнення 
хронологічних 
рамок 
дослідження, 
видається  
надто вузькою 
для 
кандидатської 
дисертації  

120  Організаційно-правові 
аспекти діяльності 
державної 
автомобільної інспекції 
(1935–1946 рр.) 

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

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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121  Акти судової влади в 
системі джерел права 
України 
(перезатвердження) 

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

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

По проблемі 
існує багато 
робіт, які 
мають бути 
враховані при 
визначенні 
наукової 
новизни 
результатів 
дослідження  

122  Соціальна функція 
сучасної держави 
(теоретично-правовий 
аналіз) 

Данич О.Ф. д.ю.н., проф.  
Оніщенко Н.М. 

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

Аналогічна 
тема захищена 
Бермічевою О.В. 
в 2002 р. 

123  Юридичні конструкції 
як засіб пізнання 
правових явищ 

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

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

Тема близька 
до 
затвердженої 
теми Бойко Г.І. 
(2010 р.) 

124  Верховенство закону як 
принцип правової 
системи України: 
теоретико-правовий 
аналіз 

Кравчук К.П. к.ю.н., с.н.с. 
Богініч О.Л. 

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

Тема потребує 
уточнення з 
точки зору 
предмета 
дослідження  

125  Соціальні норми в 
демократичному 
суспільстві (їх сутність, 
природа, система та 
співвідношення) 

Лисюк І.І. д.ю.н., с.н.с. 
Пархоменко Н.М. 

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

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
юриспруденції  
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126  Правовий  режим і 
юридичні наслідки 
перебування військових 
сил держав Четверного 
союзу на території 
України у 1918 році 

Макарчук А.В. к.ю.н., проф.  
Усенко І.Б. 

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

Тема видається 
надто вузькою 
для 
кандидатської 
дисертації з 
огляду на 
хронологічні 
рамки 
дослідження 

127  Механізм зближення 
національних правових 
систем 

Ротару А.В. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н.М. 

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

Тема 
сформульована 
дуже широко 
та потребує 
уточнення 
предмета 
дослідження  

128  Соціальний та 
правовий порядок: 
теоретико-правові 
засади функціонування 
та розвитку 

Ступака А.Л. д.ю.н., с.н.с. 
Пархоменко Н.М. 

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

Тема 
сформульована 
некоректно  
і потребує 
уточнення 

129  Теоретико-правові 
засади сталого 
розвитку 

Чалчинський В.І. д.філос.н., проф. 
Недюха М.П. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Тема потребує 
уточнення 
об’єкта 
дослідження  

130  Принципи 
забезпечення 
зовнішньої безпеки 
України та країн ЄС: 
порівняльно-правовий 
аспект 

Вовк О.О. доц.  
Неліп М.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 
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131  Теорія влади: 
системно-правові 
проблеми 

Іванець О.М. доц.  
Самохвалов В.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема 
сформульована 
надто широко 
для 
кандидатської 
дисертації, 
близька до 
теми 
Добош О.Я. 
(затверджена у 
2009 р.), 
потребує 
уточнення 
об’єкта 
дослідження 

132  Предмет соціології 
права 

Родіонова К.С. доц.  
Ковальчук О.М. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

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

133  Відносини особи і 
держави (юридично-
антропологічний 
аспект)   
(уточнення теми) 

Старик А.М. 
  

доц. 
Неліп М.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема 
сформульована 
надто широко 
для 
кандидатської 
дисертації, 
потребує 
уточнення 
об’єкта 
дослідження 
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134  Національне право в 
умовах глобалізації 
(загальнотеоретичний 
аспект) 

Васечко Л.О. д.ю.н., проф. 
Стеценко С.Г. 

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

Тема потребує 
уточнення 
об’єкта 
дослідження 

135  Релігійно-моральна 
концепція права  
Є.М. Трубецького  
(2009) 

Кафанова О.В. к.ю.н., доц. 
Левченков О.І. 
  

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

Аналогічна 
тема захищена 
Українсь- 
ким Д.Я. 
в 2002 р. 

136  Теоретико-правові 
аспекти інституту 
визнання держав у 
сучасному 
міжнародному праві 

Топильниць- 
кий М.В. 

к.ю.н., доц. 
Сорока Г.Б. 

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

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 

137  Становлення Македонії 
та України як 
незалежних держав 
наприкінці ХХ – 
початку ХХI століття: 
порівняльний історико-
правовий аналіз  

Цимбалюк Ю.А. к.ю.н., доц. 
Левченков О.І. 

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

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
доцільності 
порівняння 
саме цих країн  
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138  Правовий та 
державотворчий досвід 
країн 
латиноамериканської 
правової сім’ї на 
прикладі Бразилії в 
контексті розвитку 
правової системи 
України 

Барабаш О.Ю. к.ю.н., доц. 
Паньонко І.М. 
 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
доцільності 
розробки та 
доведення 
зв’язку між 
правовими 
системами 
України та 
країн 
Латинської 
Америки  

139  Юридична конструкція  
як засіб структурування  
правової інформації 

Бойко Г.І. д.ю.н. 
Шутак І.Д. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Тема близька до 
затвердженої 
теми  
Зінченко О.В. 
(2010 р.) 

140  Теоретико-
методологічні 
проблеми формування 
правової системи 
суспільства 

Дячишин Я.В. к.ю.н., доц. 
Кельман М.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Тема 
сформульована 
надто широко 
для 
кандидатської 
дисертації та 
потребує 
уточнення 
об’єкта 
дослідження 

141  Трансформація джерел 
права  в контексті 
праворозуміння 

Мартиневич Ю.О. к.ю.н. 
Тополевсь- 
кий Р.Б. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Назва теми 
потребує 
уточнення 
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142  Судова практика: як 
джерело права 

Монастире- 
цька Н.Д. 

д.ю.н., доц. 
Гарасимів Т.З. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Проблемі 
приділяється 
увага в 
багатьох 
дисертаційних 
дослідженнях 
останніх років, 
які слід 
врахувати при 
визначенні 
наукової 
новизни 
отриманих 
результатів 

143  Правоохоронна 
функція правової 
держави: теоретико-
практичні аспекти 

Шай Р.Я. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Назва теми 
потребує 
уточнення з 
огляду на те, 
що виділяють 
правоохоронну 
форму 
реалізації 
функцій 
держави   

144  Особливості 
формування та 
функціонування копних 
судів на українських 
землях у XIX–XVIII ст.: 
історико-правове 
дослідження 

Бедрій М.М. к.ю.н., доц.  
Бойко І.Й. 

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 

Необхідно 
уточнити 
хронологічні 
рамки 
дослідження  
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145  Стандарти прав 
людини у 
Європейському Союзі : 
загальнотеоретична 
характеристика 

Венецька О.О. д.ю.н., проф. 
Рабінович П.М. 

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 

Аналогічна 
тема 
затверджена 
Громко С.Я. у 
2006 р. 

146  Застосування 
Європейської конвенції 
з прав людини і 
практики 
Страсбурзького суду в 
Україні 
(загальнотеоретичні 
аспекти) 

Соловйов О.В. д.ю.н., проф. 
Рабінович П.М. 

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 

Назви 
Європейської 
Конвенції та 
Суду, вжиті в 
темі, не 
повністю 
відповідають 
офіційним   

147  Організаційно-правові 
засади охорони 
українських лісів від 
пожеж в XVI–XX 
століттях: історико-
правове дослідження 

Челпан Р.В. к.ю.н., проф.  
Кіндюк Б.В. 

Маріупольський 
державний 
університет 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 

148  Механізм реалізації 
прав людини і 
громадянина та його 
удосконалення 

Берестов- 
ський І.В. 
 

к.ю.н. 
Завальний А.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
дуже широко 
для 
кандидатської 
дисертації та 
потребує 
уточнення 
об’єкта 
дослідження 
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149  Зловживання правом як 
особливий вид правової 
реальності 

Вдовичен О.О. 
 

д.ю.н., проф.  
Калюжний Р.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Аналогічні 
теми 
затверджені 
Україн- 
чук О.О., 
Лелюк О.О., 
Туляковій М.А. 

150  Інститут захисту в 
кримінальному процесі 
УРСР в 20–30-х роках 
ХХ ст. 

Гусєва В.П. д.іст.н., проф. 
Кузьминець О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 

151  Національний 
суверенітет: теорія 
розуміння і практика 
забезпечення 

Денисюк О.П. 
 

к.ю.н. 
Пендюра М.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Назва теми 
потребує 
уточнення  
(викликає 
зауваження 
словосполу-
чення «теорія 
розуміння») 

152  Теоретико-правові 
засади діяльності 
контрольно-наглядових 
органів України та Росії 
(порівняльний аспект) 

Онищенко Г.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Коталейчук С.П. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 
хронологічних 
рамок та 
конкретизації 
об’єкту 
дослідження  

153  Прогалини в 
законодавстві: 
теоретико-правове 
дослідження 

Тарнополь- 
ська О.М. 

д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Збігається з 
темою  
Матата Ю.І. 
(2010 р.) 
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154  Розвиток правового 
регулювання 
оподаткування в 
Україні в роки 
незалежності (історико-
правове дослідження) 
(перезатвердження 
теми) 

Васильєв Є.О. 
  

к.ю.н., доц. 
Лозо В.І. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 

155  Прогалини в 
законодавстві та засоби 
їх подолання в 
юридичній практиці 

Матат Ю.І. к.ю.н., доц. 
Процюк І.В. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Збігається з 
темою 
Тарнопольсько
ї О.М. (2010 р.) 

156  Верховенство права в 
системі правового 
регулювання 
суспільних відносин 

Павловська-
Кравчук В.А.  

д.ю.н., проф. 
Петришин О.В. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Замінити — 
механізмі 

157  Інститут судових 
приставів за Судовою 
реформою 1864 р.  
в Україні 
(перезатвердження 
теми) 

Стеценко Н.С. 
 

д.ю.н., проф. 
Гончаренко В.Д. 

Національна 
юридична академія  
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема видається 
надто вузькою 
для 
кандидатської 
дисертації за 
спеціальністю 
12.00.01 

158  Генеза процесуального 
права України: 
тенденції, перспективи 
розвитку 

Атаманчук І.В. д.ю.н. 
Калюжний Р.А. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова 

Тема близька 
до 
затвердженої 
теми 
докторської 
дисертації 
Стецюк Б.Р. 
(2010 р.) 
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159  Правова природа 
приватного життя 
людини 

Бабіч О.І. д.ю.н., проф. 
Бабкін В.Д. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

160  Правове виховання 
студентів у вищих 
навчальних закладах 
України  

Глущенко К.В. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення з 
точки зору 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 

161  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 імені 
М.П. Драгоманова 

Тему 
затверджено у 
2009 р. 
У попередній 
збірці до неї 
висловлені 
зауваження: 
«Занадто 
вузька тема 
для 
кандидатської 
дисертації» 
(стор. 25) 
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162  Акти тлумачення норм 
права в системі 
правових актів 

Зубенко А.В. д.ю.н., проф. 
Пилипчук В.Г.  

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова 

Проблемі 
приділяється 
увага в 
багатьох 
дисертаційних 
дослідженнях. 
Слід врахувати 
при визначенні 
наукової 
новизни 
отриманих 
результатів  

163  Державна мовна 
політика в Україні 
(теоретико-правовий 
аспект)  

Клименко Л.С. д.ю.н., проф. 
Стеценко С.Г. 

Національний  
педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова     

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
з точки зору 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 
(ближче до 
12.00.02) 

164  Міністерство 
народного здоров’я 
Української держави та 
його діяльність (1918) 

Лебедєв Д.В. д.іст.н., проф.  
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації  

165  Особливості розвитку 
правового статусу, 
дітей-сиріт і дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування в УРСР 

Маловічко І.В. д.ю.н., проф. 
Федоренко В.Л. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П. Драгоманова 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 
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166  Формування статусу 
адвокатури в Україні та 
Росії: порівняльно-
правовий аспект 

Облавацька Н.О. к.ю.н., проф. 
Огірко Р.С. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова 

Аналогічна 
тема 
затверджена 
Кузнець Н.О. 
(2007 р.)  

167  Верховенство права як 
конституційний 
принцип 

Падалка Р.О. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б.І. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова 

По проблемі 
існує багато 
робіт 
(дисертації 
Головатого С.П., 
Погребня- 
ка С.П. та ін.) 
Потребує 
уточнення 
предмет 
дослідження 

168  Роль громадянського 
суспільства в захисті 
прав і свобод людини: 
теоретичні аспекти 

Прудивус Л.І. д.ю.н., проф. 
Шемшученко 
Ю.С. 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова 

Близька тема 
була захищена 
Размєтаєвою Ю.С. 
у 2007 р. 

169  Договір як джерело 
українського права 

Дубова О.Л. к.ю.н., проф.  
Завальнюк В.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Слід звернути 
увагу на 
дисертацію 
Пархоменко Н.Н. 
«Договір в 
системі в права 
України»  
(1998 р.) 

170  Розвиток права 
внутрішнього ринку як 
галузі в системі 
інтеграційного права 
Європейського Союзу 

Кацин М.Ю. д.ю.н., проф.  
Вишняков О.К. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 
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171  Концепція правового 
простору: філософсько-
правова інтерпретація 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
з точки зору 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 
(ближче до 
12.00.12) 

172  Правове регулювання 
діяльності юридичних 
клінік в Україні 

Лоджук М.Т. д.ю.н., проф. 
Копиленко О.Л. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 

173  Становлення та 
розвиток наукових 
основ криміналістичної 
техніки в Україні у 
другій половині ХІХ– 
середині ХХ ст. 
(уточнення теми) 

Семенюк В.А. 
  

к.ю.н., проф.  
Аракелян М.Р. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
з точки зору 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 

174  Становлення 
інтеграційного права 
України 

Терзі О.О. д.ю.н., проф.  
Бехруз Х.Н. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Назва теми 
потребує 
уточнення з 
точки зору 
об’єкта 
дослідження  

175  Спортивне право в 
правовій системі 
України 

Чередник Р.В. д.ю.н., проф. 
Крестов- 
ська Н.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 
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176  Методологічна роль 
семіотичного підходу у 
порівняльно-правовому 
пізнанні 

Чистякова Ю.В. д.ю.н., проф.  
Дамірлі М.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
з точки зору 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 
(ближче до 
12.00.12) 

177  Право Європейського 
Союзу як інтеграційна 
система (на прикладі 
регулювання 
фондового ринку) 

Яновська І.П. д.ю.н., проф.  
Вишняков О.К. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.01 

178  Філософські основи 
політичного права 

Яровенко Л.О. д.ю.н., проф.  
Бехруз Х.Н. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
з точки зору 
об’єкта 
дослідження та 
належності до 
спеціальності 
12.00.01 
(ближче до 
12.00.12) 
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179  Взаємовплив 
приватного і 
публічного права: 
сучасна 
континентально-
європейська теорія і 
практика  

Дронів Б.М. к.ю.н., доц. 
Волошенюк О.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Слід звернути 
увагу на 
дисертацію 
Гончарук О.В. 
«Дихотомія 
права: право 
публічне і 
право 
приватне» 
(2006 р.) 

180  Особливості 
формування 
професійної правової 
свідомості та правової 
культури слідчого 
органів внутрішніх 
справ  

Пінська О.С. д.ю.н., с.н.с.  
Головко О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Проблеми 
формування 
професійної 
правосвідо-
мості 
співробітників 
ОВС широко 
висвітлені на 
дисертацій-
ному рівні. 
Урахувати при 
визначенні 
наукової 
новизни 
висновків 
дисертації  
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181  Реалізація принципу 
поділу влад у 
функціонуванні 
інституційного 
механізму 
Європейського Союзу 
(теоретико-правовий 
аналіз) 

Пушнова І.О. к.ю.н., доц.  
Шестак В.С. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Аналогічна 
тема  
(«Система 
стримувань-
противаг в 
інституцій-
ному механізмі 
Європейського 
Союзу») 
затверджена 
Олійнику О.А. 
в 2006 р.  
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (12.00.02) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

182 Право на свободу вираження 
поглядів: проблеми теорії та 
практики 

Червяцова А.О. д.ю.н., проф.  
Ярмиш О.Н. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

183 Нормопроектна  діяльність в 
конституційному праві: 
питання теорії та практики 

Чернолуцький Р.В. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Маріупольський 
державний університет 

184 Конституційний лад України: 
аксіологічний аспект 

Кушніренко О.Г. д.ю.н., доц. 
Барабаш Ю.Г. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

185 Конституційно-правові засади 
інформаційної діяльності в 
Україні 

Слінько Т.М. д.ю.н., доц. 
Барабаш Ю.Г. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

186 Доктрина верховенства  
Конституції  України (за 
матеріалами практики 
Конституційного Суду України) 

Багрій О.І. д.ю.н., проф. 
Гринюк Р.Ф. 

Донецький національний 
університет 
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187 Юридичні факти в 
конституційному праві України 

Бровченко Н.В. к.ю.н., доц. 
Батанов О.В. 

Запорізький 
національний 
університет 

188 Конституційно-правовий статус 
депутата в парламентах країн 
Європейського Союзу 

Лисенко В.О. д.ю.н., доц. 
Бостан С.К. 

Запорізький 
національний 
університет 

189 Форми державного правління 
країн Європейського Союзу: 
конституційні моделі та 
політична практика 

Озерова К.І. д.ю.н., доц. 
Бостан С.К. 

Запорізький 
національний 
університет 

190 Конституційні засади 
територіальної організації 
публічної влади в країнах 
Європейського Союзу 

Третьяченко М.О. д.ю.н., доц. 
Бостан С.К. 

Запорізький 
національний 
університет 

191 Акти конституційного 
правосуддя: проблеми теорії і 
практики 

Віламова Н.О. акад. НАН України 
Шемшученко Ю.С. 

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

192 Конституційно-правовий статус 
Збройних Сил України 
 

Волкотруб Л.В. к.філос.н., с.н.с. 
Антонов В.О. 

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

193 Конституційно-правове 
регулювання відомчих та 
місцевих нагород 

Гайовий В.І. д.ю.н., проф. 
Кафарський В.І. 

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

194 Український народ як суб’єкт 
конституційного права 

Неліна Н.В. д.політ.н., проф. 
Кресіна І.О. 

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

195 Строки в конституційному 
праві України 

Стрільчук В.А. акад. НАН України 
Шемшученко Ю.С. 

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

196 Європейські правові стандарти 
у місцевому самоврядуванні 
України: конституційно-
правовий аналіз 

Демченко І.С. д.ю.н. проф. 
Копиленко О.Л. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 
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197 Акти органів місцевого 
самоврядування: питання теорії 
та практики 

Лагус І.І. д.ю.н., доцент 
Борденюк В.І. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

198 Парламентський регламент як 
правова форма регулювання 
порядку діяльності 
представницького органу 
державної влади: українська та 
зарубіжні моделі 

Мотринець С.І. д.ю.н., проф. 
Зайчук О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

199 Муніципальний процес в 
Україні: питання становлення, 
розвитку та нормативно-
правового забезпечення 

Носова В.М. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

200 Органи судочинства як суб’єкти 
забезпечення конституційного 
контролю 

Плаксій О.Б. к.ю.н. 
Бурлай Є.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

201 Конституційно-правове 
регулювання забезпечення прав 
споживачів в Україні 

Тищенко Ю.В. д.ю.н., проф. 
Копиленко О.Л. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

202 Європейський Союз і Україна: 
конституційно-правовий 
механізм забезпечення 
зобов’язань України 

Буняк Ю.В. доц.  
Рудоквас О.С. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

203 Конституційно-правовий статус 
центральних органів зовнішніх 
зносин України 

Ісаєнко А.В. доц.  
Рудоквас О.С. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

204 Конституційно-правові основи  
адміністративно-
територіального устрою 
України 

Іщенко О.П. проф.  
Портнов А.В. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

205 Конституційно-правовий статус 
глави уряду 

Макарова З.С. проф.  
Шукліна Н.Г. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 
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206 Вища рада юстиції: 
конституційно-правові 
проблеми організації та 
функціонування 

Марчук О.Л. доц.  
Городецький О.В. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

207 Європейський Суд з прав 
людини в системі гарантій 
конституційних прав і свобод 

Панасюк В.В. проф.  
Портнов А.В. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

208 Конституційне право на життя в 
системі особистих прав людини 
і громадянина в Україні 

Самокиш К.О. проф.  
Шукліна Н.Г. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

209 Гарантії прав територіальної 
громади: конституційно-
правовий аспект 

Русанова С.Ю. д.ю.н., проф. 
Гуренко-Вайц- 
ман М .М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ  

210 Конституційне право на працю 
та його реалізація в умовах 
європейської міждержавної 
інтеграції                      
(2008) 

Барегамян С.Х. к.ю.н., доц. 
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

211 Конституційно-правове 
забезпечення європейських 
стандартів регіонального 
самоврядування в Україні 

Василькова Є.А. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Маріупольський 
державний університет 

212 Конституційно-правове 
забезпечення гармонізації 
законодавства України із 
законодавством ЄС: проблеми 
теорії та практики 

Гоша І.О. к.ю.н., доц. 
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

213 Роль органів місцевого 
самоврядування в становленні 
та розвитку системи фізичної 
культури та спорту в 
територіальній громаді  

Згура С.О. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Маріупольський 
державний університет 
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214 Міжнародний договір як 
джерело муніципального права: 
проблеми теорії та практики         
(2008) 

Квач С.С. к.ю.н., доц. 
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

215 Роль Конституційного Суду 
України в становленні та 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні: проблеми 
теорії та практики 

Керман В.В. к.ю.н., доц. 
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

216 Роль політичних партій у 
становленні та здійсненні 
місцевого самоврядування в 
Україні 
(2008) 

Куренной В.К. к.ю.н., доц.  
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

217 Конституційні повноваження 
Верховної Ради України у сфері 
забезпечення національної 
безпеки та оборони України: 
проблеми теорії та практики         
(2008) 

Масензов О.І. к.ю.н., доц.  
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

218 Конституційно-правові основи 
реалізації інформаційної 
функції місцевого 
самоврядування 

Мацегора Д.С. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Маріупольський 
державний університет 

219 Конституційні реформи у 
державах–членах ЄС в умовах 
інтеграційних процесів 
(2008) 

Пересада О.М. к.ю.н., доц.  
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

220 Конституційні повноваження 
Верховної Ради України у сфері 
становлення та розвитку 
місцевого самоврядування            
(2008) 

Український С.С. к.ю.н., доц. 
Сліденко І.Д. 

Маріупольський 
державний університет 
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221 Конституційно-правове 
забезпечення прав 
національних меншин в умовах 
європейської міждержавної 
інтеграції: порівняльно-
правовий аспект                              
(2008) 

Шевердіна Г.В. к.ю.н., доц. 
Волошин Ю.О. 

Маріупольський 
державний університет 

222 Конституційне право на 
відшкодування шкоди та його 
забезпечення в Україні 

Баран С.О. 
 

к.ю.н., проф.  
Олійник А.Ю. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

223 Правові норми в 
муніципальному праві України 

Дутка М.Т. 
 

к.ю.н., доц. 
Солоненко О.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

224 Конституційне право громадян 
України на державну службу та 
гарантії його реалізації 

Кротенко С.В. к.ю.н., проф. 
Олійник А.Ю. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

225 Конституційно-правовий статус 
вищих виборчих органів в 
Україні та зарубіжних країнах: 
порівняльний аналіз 

Лазарев А.А. 
 

д.ю.н., проф. 
Колодій А.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

226 Конституційно-правовий статус 
біженців в Україні 

Мартинюк Ю.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Колодій А.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

227 Право на правову допомогу: 
конституційно-правові аспекти 
розуміння та реалізація 

Присяжненко А.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Барчук Г.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

228 Реалізація права громадян на 
службу в органах місцевого 
самоврядування 

Сьох К.Я. 
 

к.ю.н., проф. 
Олійник А.Ю. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

229 Захист конституційних прав і 
свобод іноземців в Україні: 
конституційно-правові основи 

Тимошек О.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Солоненко О.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

230 Конституційно-правовий статус 
місцевих органів державної 
виконавчої влади в Україні 

Чемоданова Г.О. 
 

к.ю.н., доц.  
Калиновський Б.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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231 Принцип поділу влади в 
правових позиціях 
Конституційного Суду України 

Рева Р.Р. к.ю.н., доц. 
Слінько Т.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

232 Конституційне право громадян 
України на участь у виборах і 
референдумах та проблеми його 
реалізації 

Бакумов О.О. д.ю.н., доц. 
Барабаш Ю.Г. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

233 Кабінет Міністрів України як 
суб’єкт економічної системи: 
конституційно-правовий аспект 

Задихайло Д.Д. д.ю.н., доц. 
Барабаш Ю.Г. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

234 Конституційно-правове 
регулювання діяльності 
друкованих засобів масової 
інформації в Україні 

Ісаєнко І.П. к.ю.н., доц. 
Слінько Т.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

235 Конституційно-правове 
регулювання форм діяльності 
депутатів місцевих Рад в 
Україні 

Омелько І.І. к.ю.н., доц. 
Серьогіна С.Г. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

236 Правовий статус депутатів 
місцевих Рад в Україні та в 
Росії: порівняльно-правовий 
аналіз 

Кіслуна В.В. 
 

д.ю.н., проф.  
Прієшкіна О.В. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

237 Принципи правосуддя як 
гарантія дотримання 
конституційних прав осіб у 
правовій державі 

Колісніченко П.В. 
 

д.ю.н., проф.  
Корчевна Л. О. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

238 Виборчий процес як ознака 
демократичності держави і 
суспільства 

Унтілова О.Є. 
 

к.ю.н., доц. 
Кузнєцова З.В. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

239 Функції та компетенція 
Адміністрації Президента 
України 

Монул Л.М. д.ю.н., проф.  
Орзіх М.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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240 Конституційний інститут 
дострокового припинення 
повноважень вищих посадових 
осіб України:  розвиток 
законодавства та юридичної 
практики 
(уточнення теми) 

Олькіна О.В. 
 

д.ю.н., проф.  
Орзіх М.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

241 Конституціоналізація процесів 
європейської інтеграції України 

Чернопищук Я.В. д.ю.н., проф. 
Орзіх М.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

242 Політичні партії як суб’єкти 
виборчого процесу на виборах 
народних депутатів України  
(уточнення теми) 

Адашис Л.І. 
  

д.ю.н., проф.  
Марцеляк О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

243 Конституційно-правові засади 
права власності в Україні 

Гаєвська Ю.С. д.ю.н., проф. 
Колісник В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

244 Конституційно-правовий статус 
члена Кабінету Міністрів 
України 

Горова К.П. д.ю.н., проф.  
Марцеляк О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

245 Інститут правового моніторингу 
як засіб оптимізації 
національної системи 
законодавства: конституційно-
правовий аспект  

Градова Ю.В. к.ю.н., доц.  
Серьогін В.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

246 Державний лад монархій 
Арабського Сходу в умовах 
модернізації 

Гришко Л.М. к.ю.н., доц.  
Серьогін В.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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247 Право людини на повагу до її 
гідності: конституційно-
правовий аспект 

Задерій І.А. к.ю.н., доц. 
Летнянчин Л.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

248 Конституційне право громадян 
України на свободу об’єднання 
у громадські організації  

Климкін К.Є. к.ю.н., доц.  
Боняк В.О.  

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

249 Конституційне право на страйк 
в Україні  

Коломоєць Ю.О. к.ю.н., доц.  
Боняк В.О.  

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

250 Прокуратура України і її роль у 
забезпеченні прав і свобод 
людини та громадянина  

Мавдрик М.Я. д.ю.н., проф.  
Марцеляк О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

251 Кабінет Міністрів України: 
конституційно-правові засади 
організації і діяльності 

Пономаренко М.В. д.ю.н., проф.  
Марцеляк О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

252 Конституційно-правовий 
інститут дострокового 
припинення повноважень 
Президента України  

Старків І.М. 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 
НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
253 Конституційно-

правовий статус вищих 
спеціалізованих судів в 
Україні 

Макогон І.С. д.ю.н., проф. 
Сердюк  

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 

254 Особливості 
функціонування та 
проблеми реалізації 
прав і свобод людини і 
громадянина нового 
покоління у сучасній 
державі (на прикладі 
біологічних)                      
(2008) 

Тиріна М.П. к.ю.н., доц. 
Сліденко І.Д. 

Маріупольський 
державний 
університет 

Тема потребує 
уточнення 

255 Діяльність органів 
прокуратури України 
щодо протидії 
обмеження 
конституційних прав та 
свобод людини і 
громадянина: проблеми 
теорії та практики 
(2008) 

Туру О.О. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О.

Маріупольський 
державний 
університет 

Тема потребує 
уточнення в 
контексті 
відповідності 
паспорту 
спеціальності 
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256 Принцип єдиного 
громадянства в 
конституційному праві 
України: порівняльно-
правове дослідження 
(2008) 

Хараджа О.О. к.ю.н., доц. 
Сліденко І.Д. 

Маріупольський 
державний 
університет 

Невдале 
формулювання 
теми, оскільки 
порівняльно-
правовий 
підхід 
потребує 
уточнення 
предметів 
(об’єктів, 
правових 
явищ), які 
передбачається 
порівнювати в 
процесі 
дослідження 

257 Правовий захист 
конституційних прав 
людини і громадянина 
нотаріатом в Україні 

Гура І.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Калиновський 
Б.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 

258 Ефективність реалізації 
муніципально-
правових санкцій в 
Україні 

Салівон Г.І. к.ю.н., доц. 
Стешенко Т.В. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Занадто вузька 
тема,  
особливо з 
огляду на 
недостатню 
розробленість 
теорії 
муніципально-
правових 
санкцій 
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; 
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (12.00.03) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

259  Проблеми здійснення та 
захисту особистих та майнових 
прав батьків і дітей 
(2009) 

Красицька Л.В. д.ю.н. проф. 
Шишка Р.Б. 

Донецький 
національний 
університет 

260  Майнові права як об’єкти 
цивільних правовідносин 
(теоретичні та практичні 
аспекти) 

Шимон С.І. д.ю.н., с.н.с 
Кучеренко І.М. 

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

261  Процесуальні гарантії у 
цивільному судочинстві 
України 

Захарова О.С. проф.  
Дзера О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

262  Правовий режим нерухомості в 
Україні та державах 
Європейського Союзу: 
порівняльно-правові аспекти 

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

Кримський юридичний 
інститут 
МВС України 

263  Проблеми договірного 
регулювання зобов’язань з 
надання фінансових послуг 
фізичним особам 

Лепех С.М. д.ю.н., проф. 
Коссак В.М. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 

264  Проблеми набуття, здійснення 
та захисту майнових прав 
інтелектуальної власності в 
Україні 

Якубівський І.Є. д.ю.н., проф. 
Коссак В.М. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 
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265  Проблеми тлумачення 
цивільно-правових норм в 
механізмі правореалізації 

Антошкіна В.К. д.ю.н., проф. 
Жилінкова І.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

266  Інстанційний перегляд судових 
рішень у цивільному 
судочинстві 
(перезатвердження теми) 

Гусаров К.В. 
 

к.ю.н., проф. 
Комаров В.В. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

267  Окреме провадження в 
цивільно-процесуальному праві 
України 

Ясинок М.М. д.ю.н., проф.  
Мінченко Р.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

268  Джерела сімейного права Ватрас В.А. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

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

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
269  Цивільно-правова 

політика України 
Музика Л.А. д.ю.н., проф. 

Стефанчук Р.О. 
Академія адвокатури 
України 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.03 

270  Концепції охорони та 
захисту житлових прав 
в Україні 
(уточнення теми) 

Кармаза О.О. 
 

проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 
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271  Теоретичні та 
практичні засади 
правового регулювання 
договірних підрядних 
відносин у цивільному 
праві України 

Гриняк А.Б. д.ю.н., проф.  
Луць В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Національної 
академії правових 
наук України 

Тема потребує 
редагування 

272  Теорія цивільного 
правовідношення 

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

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Національної 
академії правових 
наук України 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

273  Теоретичні проблеми 
правового регулювання 
банківської діяльності 

Молодико К.Ю. к.ю.н., доц. 
Крупчан О.Д. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Національної 
академії правових 
наук України 

Тема виходить 
за межі 
спеціальності 
12.00.03 

274  Цивільно-правові 
відносини, що 
опосередковують 
надання послуг 
морського круїзу 

Адамова О.С. д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Недостатній 
рівень 
актуальності 
теми для 
докторської 
дисертації 

275  Теоретичні проблеми 
цивільно-правових 
відносин, що 
виникають у сфері 
здійснення медичної 
діяльності 

Булеца С.Б. д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
редагування 
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276  Регресні зобов’язання 
за цивільним правом 
України: проблеми 
теорії і практики 

Жила О.В. д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
редагування 

277  Елементи цивільно-
правового договору 

Блащук Т.В. д.ю.н., проф. 
Дзера О.В. 

Національний 
університет 
«Острозька академія» 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

278  Теоретичні основи 
цивільно-правового 
регулювання 
виникнення, реалізації 
та захисту соматичних 
прав фізичних осіб в 
Україні 

Валах В.В.   Одеський 
національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

Недостатній 
рівень 
актуальності 
теми для 
докторської 
дисертації 

279  Корпоративні 
конфлікти в 
акціонерних 
товариствах: цивільно-
правовий аспект 

Жорнокуй Ю.М. д.ю.н., проф.  
Спасибо- 
Фатєєва І.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редагування 

280  Цивільно-правове 
регулювання надання 
туристичних послуг 

Спіжов В.В. д.ю.н., проф.  
Шишка Р.Б. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатній 
рівень 
актуальності 
теми для 
докторської 
дисертації. 
Тема близька 
до 
затвердженої 
теми 
кандидатської 
дисертації 
Троценко  І.В. 
(2010) 
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281  Цивільно-правове 
регулювання відносин 
в мережі Інтернет 

Шишка О.Р. д.ю.н., проф. 
Майданик Р.А. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатній 
рівень 
актуальності 
теми для 
докторської 
дисертації 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

282  Цивільно-правова охорона 
комерційних позначень за 
законодавством Республіки 
Польща та України 
(порівняльно-правовий аспект) 

Савич С.С.  
 

к.ю.н., проф. 
Бошицький Ю.Л. 

Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

283  Зловживання процесуальними 
правами учасниками цивільного 
процесу 

Болокан Т.А. к.ю.н., доц. 
Чорнооченко С.І. 

Запорізький 
національний 
університет 

284  Цивільно-правове регулювання 
оренди землі  
(за законодавством України) 

Луцик Т.В. д.ю.н., проф. 
Шишка Р.Б. 

Запорізький 
національний 
університет 

285  Цивільно-правове регулювання 
утворення та діяльності органів 
управління банківських установ 
в Україні 

Величко Б.М. д.ю.н., с.н.с. 
Кучеренко І.М. 

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

286  Юридична конструкція речових 
прав господарського відання та 
оперативного управління як 
форм реалізації права власності 

Козій Д.О. д.ю.н., проф. 
Шевченко Я.М. 

Інститут держави і 
права  
ім. В.М. Корецького 
НАН України 
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287  Правове становище дитини за 
сімейним законодавством 
України: теорія та практика 

Крижановська В.П. д.ю.н., проф. 
Шевченко Я.М. 

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

288  Цивільно-правові способи 
захисту права приватної 
власності на земельні ділянки в 
Україні 

Кулинич О.П. д.ю.н.,  с.н.с. 
Кучеренко І.М. 

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

289  Правове регулювання 
спадкування обов’язкової 
частки в Україні та 
європейських країнах 

Павлюк Н.М. д.ю.н., проф. 
Шевченко Я.М. 

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

290  Здійснення та охорона 
спадкових прав 
 

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

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

291  Кондикційні зобов’язання в 
цивільному праві 
 

Суханова Т.О. д.ю.н., проф.  
Шевченко Я.М. 

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

292  Порівняльно-правовий аналіз 
морського страхування за 
законодавством Англії, 
Норвегії, України 

Шестова С.О. д.ю.н., проф. 
Шевченко Я.М. 

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

293  Колективне  управління 
майновими авторськими та 
суміжними правами в праві 
України 

Щерба Л.Р. д.ю.н., с.н.с. 
Кучеренко І.М. 

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

294  Проблеми злиття та поглинання 
у міжнародному приватному 
праві 

Вербов С.В. к.ю.н., доц. 
Криволапов Б.М. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  
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295  Право давності як інститут 
права власності у 
міжнародному приватному 
праві 

Проскуров М.В. к.ю.н., доц. 
Криволапов Б.М. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  

296  Міжнародно-правове 
регулювання шлюбно-сімейних 
відносин 

Ткаченко Є.А. к.ю.н., доц.  
Калакура В.Я. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  

297  Цивільно-правове регулювання 
розрахункових відносин за 
законодавством України 

Хірс Я.О. проф. 
Майданик Р.А. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

298  Стадії процесу доказування в 
цивільному процесі України 

Шкребець Д.В. доц.  
Радзієвська Л.К. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

299  Касаційне оскарження в 
цивільному процесі України  

Войтовський В.С. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

300  Приведення судових рішень до 
примусового виконання в 
цивільному процесі 

Ляшенко Р.О. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

301  Особливості розгляду справ про 
позбавлення батьківських прав 
у цивільному судочинстві 
України 

Скіченко А.А. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
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302  Самозахист в цивільному праві 
України 

Кравець О.В. проф.  
Кохановська О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

303  Цивільно-правова охорона 
«добре відомих» знаків 

Голубовська А.Ю.  проф.  
Дзера О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

304  Територіальні громади сіл, 
селищ та міст як суб’єкти 
цивільного права 

Борденюк В.В. проф.  
Дзера О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

305  Правове регулювання відносин 
осіб, що перебувають у 
«фактичному шлюбі» 

Войнаровська О.І. проф.  
Боднар Т.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

306  Ухвали в цивільному процесі 
України 

Лисенко Л.С. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

307  Захист прав подружжя та членів 
сім’ї (за матеріалами судової 
практики) 

Данилів О.В. проф.  
Кохановська О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

308  Докази в нотаріальному процесі Білозерська Є.І. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

309  Реалізація та захист прав та 
інтересів в акціонерних 
товариствах (цивільно-
правовий аспект) 

Кузнєцов Ю.О. проф.  
Кохановська О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
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310  Дисертація як об’єкт 
авторського права (на 
матеріалах практики) 

Васькова І.К. проф.  
Кохановська О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

311  Відшкодування збитків як 
спосіб захисту цивільних прав 
та інтересів 
(уточнення теми) 

Янчук А.В. 
 

проф.  
Майданик Р.А. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

312  Участь юридичних осіб системи 
МВС України у цивільно-
правових відносинах 
(уточнення теми)  

Бондаренко Л.О. 
 

проф. 
Кузнецова Н.С. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

313  Безвісна відсутність фізичної 
особи: матеріальний і 
процесуальний аспекти 

Зіновьєва А.В. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

314  Гарантія як спосіб забезпечення 
зобов’язань 

Паракуда О.В. проф.  
Дзера О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

315  Цивільно-правова 
відповідальність учасників 
корпоративних правовідносин 

Пасічник К.М. проф.  
Майданик Р.А. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

316  Принципи нотаріального 
процесу в Україні 

Горбань Н.С. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

317  Інститут реклами: цивільно-
правовий аспект 

Воєводін Б.В. проф.  
Кохановська О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
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318  Договірні правовідносини в 
авторському праві України 

Бажанов В.О. проф.  
Кохановська О.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

319  Правова охорона 
інтелектуальної власності у 
сфері фармакології в Україні 

Гродзинський А.М 
 

к.ю.н., доц. 
Кашинцева О.Ю. 
 

Київський університет 
права НАН України 

320  Сторони в цивільному процесі Журба І.О д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Київський університет 
права НАН України 

321  Захист цивільних прав власника
  

Сичевська А.М. 
 

к.ю.н. 
Харченко О.С. 

Київський університет 
права НАН України 

322  Виконання цивільно-правового 
зобов’язання третьою особою у 
договорах про надання послуг 

Михалюк О.В. к.ю.н. ,доц. 
Бек Ю.Б. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 

323  Інститут походження дитини в 
сімейному праві України 

Рубець І.В. к.ю.н., доц. 
Лепех С.М. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 

324  Процесуальні форми реалізації 
цивільної юрисдикції 

Ференц О.І. к.ю.н., доц. 
Угриновська О.І. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 

325  Об’єкти інтелектуальної 
власності, створені у вищих 
навчальних закладах України: 
цивільно-правовий аспект 

Осипова Ю.В. 
 

д.ю.н., доц.  
Орлюк О.П. 

Науково-дослідний 
інститут 
інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
України  
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326  Правовий режим службових 
об’єктів інтелектуальної 
власності 

Рязанова Н.І. 
 

д.ю.н., доц.  
Орлюк О.П. 

Науково-дослідний 
інститут 
інтелектуальної 
власності Національної 
академії правових наук 
України  

327  Житло як об’єкт права 
власності 

Бернацький М.В. 
 

д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

328  Об’єкти спадкування за 
цивільним законодавством 
України 

Гелич А.О. к.ю.н., доц.  
Козловська Л.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

329  Цивільно-правове регулювання 
іпотеки об’єктів незавершеного 
будівництва 

Кирилюк Д.В. к.ю.н. 
Молодико К.Ю.  

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

330  Непідприємницькі товариства 
як юридичні особи приватного 
права 

Кочин В.В. д.ю.н., доц.  
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

331  Договір зберігання вантажу у 
морських торговельних портах 
України 

Кужко С.Ю. д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної Академії 
правових наук України 
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332  Показання свідка як засіб 
доказування в цивільному 
процесі 

Марченко Р.В. к.ю.н., доц.  
Кройтор В.А. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

333  Непоіменовані договори в 
цивільному праві України 

Мигалюк Л.В. д.ю.н., проф. 
Луць В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

334  Генетично модифіковані 
продукти як об’єкти цивільно-
правових відносин 

Москалюк Н.Б. д.ю.н., доц.  
Васильєва В.А. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

335  Відповідальність за шкоду, що 
завдана співробітникам 
правоохоронних органів 

Присяжнюк В.П. д.ю.н., проф.  
Шишка Р.Б. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

336  Воля та волевиявлення в 
правочинах 

Скиданова К.В. д.ю.н., доц.  
Галянтич М.К.  

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

337  Рішення суду як підстава 
виникнення, зміни та 
припинення цивільних 
правовідносин 

Тарасов А.В. д.ю.н., доц. 
Галянтич М.К. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 
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338  Цивільно-правова охорона 
ділової репутації юридичної 
особи 

Хортюк О.В. д.ю.н., проф.    
Луць В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

339  Принцип добросовісності 
(BONA FIDES) в римському 
приватному праві та його 
рецепція у сучасні системи 
цивільного права 

Шаркова І.М. д.ю.н., проф. 
Опришко В.Ф. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

340  Договір банківського вкладу за 
цивільним законодавством 
України 

Біда М.А. 
 

к.ю.н., проф. 
Гопанчук В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

341  Цивільно-правовий статус 
спеціалізованих іпотечних 
установ в Україні 

Колосінський І.А. 
 

к.ю.н., доц. 
Братель О.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

342  Захист інтересів власника при 
примусовому припиненні права 
власності 

Скрипник В.Л. 
 

д.ю.н., проф.  
Заіка Ю.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

343  Особливості відшкодування 
шкоди, завданої в результаті 
медичного втручання 

Сокол В.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Демиденко Н.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

344  Участь іноземних осіб у 
цивільному процесі України 

Чучкова Н.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Бичкова С.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

345  Правовий режим грошей як 
об’єктів цивільних прав 

Даниленко О.В. д.ю.н., проф. 
Яроцький В.Л. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

346  Форми залучення депозитів 
Державним Ощадним Банком 
України (цивільно-правовий 
аспект) 
(перезатвердження теми) 

Зінченко В.В. 
 

к.ю.н., проф. 
Борисова В.І. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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347  Визначення походження дитини 
за сімейним законодавством 
України 

Ігнатенко І.Ю. д.ю.н., проф. 
Жилінкова І.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

348  Вина як умова цивільно-
правової відповідальності 

Карнаух Б.П. к.ю.н., проф. 
Борисова В.І. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

349  Право власності державних 
корпорацій 

Кучер Т.В. к.ю.н., доц. 
Домашенко М.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

350  Підстави виникнення права 
власності держави Україна 
(цивільно-правовий аспект) 

Мотилюк О.В. д.ю.н., проф. 
Яроцький В.Л. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

351  Визнання права власності як 
спосіб захисту цивільних прав 

Панченко І.М. к.ю.н., доц. 
Печений О.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

352  Цивільно-правове регулювання 
перевезень автомобільним 
транспортом 

Прудіус С.С. к.ю.н., доц. 
Печений О.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

353  Цивільно-правове регулювання 
факторингових правовідносин в 
банківській діяльності 

Ружанський О.В. к.ю.н., доц. 
Соловйов О.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

354  Об’єкт іпотечного 
правовідношення 
(перезатвердження теми) 

Ходико Ю.Є. д.ю.н., проф. 
Жилінкова І.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

355  Цивільно-правове регулювання 
відносин, пов’язаних з 
постачанням електроенергії 

Цапок А.В. к.ю.н., доц. 
Приступа С.Н. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

356  Право на суд у цивільному 
судочинстві 

Цувіна Т.А. к.ю.н., проф. 
Комаров В.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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357  Правове регулювання 
примусового відчуження майна 
фізичних осіб 

Мороз М.О. д.ю.н., проф.  
Дзера О.В. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

358  Цивільно-правовий режим 
лікарських засобів як об’єктів 
права інтелектуальної власності 

Клочко Т.Ю. к.ю.н., доц. 
Шимон С.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

359  Сімейно-правовий статус 
дитини за законодавством 
України 

Конончук Н.М. к.ю.н., доц. 
Шимон С.І. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

360  Опіка над майном за цивільним 
законодавством України 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

361  Банкрутство як спосіб ліквідації 
суб’єктів цивільного права 

Борейко О.М. к.ю.н., доц.  
Кізлова О.С. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

362  Договір про створення за 
замовленням і використання 
об’єкта права інтелектуальної 
власності 

Гунько Ю.Ю. д.ю.н., проф.  
Харитонова О.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

363  Цивільно-правовий захист 
корпоративних прав учасників 
господарських товариств  
(уточнення теми) 

Зудіхін О.В. 
 

к.ю.н., доц.  
Зубар В.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

364  Особливості розгляду судом 
справ про розкриття банківської 
таємниці 

Казаков Ю.Ю. д.ю.н., проф.  
Мінченко Р.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

365  Зобов’язання в авторському 
праві  

Кетрарь А.А. д.ю.н., проф.  
Харитонова О.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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366  Виникнення та припинення 
акціонерних товариств за 
цивільним законодавством 
України 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

367  Касаційне провадження в 
цивільному судочинстві 
України 

Маркова А.Ю. д.ю.н., проф.  
Мінченко Р.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

368  Майнова відповідальність за 
невиконання окремих видів 
договорів зберігання (на 
матеріалах судової практики) 

Михайлець О.В. к.ю.н., доц.  
Форманюк В.І. 
 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

369  Цивільно-правове регулювання 
нетрадиційних банківських 
операцій  

Михайлюк Г.О. д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

370  Договір довірчого управління 
майном: порівняльно-правовий 
аналіз на матеріалах України, 
Республіки Молдова та 
Російської Федерації 
(уточнення теми) 

Некіт К.Г. 
  

д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

371  Договори про надання 
ріелторських послуг в Україні 
та Російській Федерації 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

372  Правове становище житлово-
будівельних кооперативів за 
законодавством України 

Позова Д.Д. д.ю.н., проф.  
Харитонова О.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

373  Заміна боржника у зобов’язанні 
за цивільним законодавством 
України 
(уточнення теми) 

Смілянець І.П. 
  

д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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374  Правовідносини страхування 
творів мистецтва, предметів 
колекціонування та 
антикваріату у цивільному 
праві України 

Токарева В.О. д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

375  Реалізація права на сім’ю 
шляхом створення дитячих 
будинків сімейного типу 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

376  Договір морського перевезення 
пасажира 

Чухрай Т.Р. к.ю.н., доц.  
Адамова О.С. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

377  Опіка і піклування як форма 
влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Яніцька І.А. д.ю.н., проф.  
Мінченко Р.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

378  Цивільно-правовий захист 
особистих немайнових прав 
фізичних осіб 

Гора М.А. д.ю.н., проф.  
Канзафарова І.С. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

379  Правове регулювання наказного 
провадження за законодавством 
України 

Єрошенко О.Б. к.ю.н., доц. 
Зілковська Л.М. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

380  Порука та гарантія як засоби 
забезпечення виконання 
зобов’язань 

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

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

381  Договір морського агентування 
в системі цивільно-правових 
договорів 

Романчук Л.А. д.ю.н., проф.  
Канзафарова І.С. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

382  Морське судно як об’єкт 
цивільних прав 

Серватко Ю.Ю. к.ю.н., доц.  
Клейменова С.М. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 
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383  Цивільно-правова 
відповідальність за договором 
про надання комунальних 
послуг  

Височан В.М. д.ю.н., проф. 
Васильєва В.А. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

384  Судочинство у справах про 
визнання батьківства, 
материнства та його 
оспорювання 

Журавльова О.М. к.ю.н., доц.  
Логвінова М.В. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

385  Цивільно-правові способи 
захисту корпоративних прав 

Сліпенчук Н.А.  д.ю.н., проф. 
Васильєва В.А. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

386  Договори у сфері використання 
природних ресурсів: цивільно-
правовий аспект 

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

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

387  Правонаступництво в 
корпоративних 
правовідносинах 

Сіщук Л.В. д.ю.н., проф. 
Луць В.В. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

388  Правовий статус суб’єктів 
корпоративних правовідносин 

Сохан  В.Б. д.ю.н., проф. 
Васильєва В.А. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

389  Санкції в сімейному праві 
України  

Тонієвич Є.Д. к.ю.н., доц.  
Логвінова М.В. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

390  Строки та терміни в 
корпоративному праві 

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

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 
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391  Договір про надання послуг в 
мережі Інтернет 
(уточнення теми) 

Аляб’єва Н.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Шишка Р.Б. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

392  Договір охорони фізичних осіб Басова А.В. к.ю.н.  
Соболєв О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

393  Процесуальні строки в 
цивільному судочинстві 
України 

Буга В.В. к.ю.н., доц.  
Кузьменко С.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

394  Право на особисте життя: 
цивільно-правовий аспект  

Доценко О.М. к.ю.н., доц. 
Сліпченко С.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

395  Немайнові права учасників 
господарських товариств  

Жорнокуй В.Г. к.ю.н., доц. 
Сліпченко С.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

396  Право учасників 
господарського товариства та 
інших осіб на інформацію про 
товариство та його захист  

Ковальов А.В. к.ю.н. 
Соболєв О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

397  Захист прав споживачів 
житлово-комунальних послуг: 
цивільно-правовий аспект 

Коршакова О.М. к.ю.н., проф.  
Сергієнко В.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

398  Укладення цивільно-правового 
договору 

Кравець О.М. к.ю.н.  
Маковій В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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399  Цивільно-правовий режим 
речей, які обмежені в 
оборотоздатності  

Куций О.В. д.ю.н., проф.  
Бервено С.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

400  Цивільно-правова охорона прав 
на географічні зазначення в 
Україні 

Мельниченко Ю.С. к.ю.н.  
Піхурець О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

401  Судовий захист законних 
інтересів фізичних осіб при 
примусовому наданні медичної 
допомоги  

Погребняк О.С. к.ю.н., доц. 
Кройтор В.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

402  Здійснення та захист права на 
зображення фізичної особи  

Романченко Т.С. к.ю.н., доц.  
Сліпченко С.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

403  Договір прокату транспортного 
засобу  
 

Семенова А.П. д.ю.н., проф.  
Запорожець А.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

404  Цивільно-правове регулювання 
відносин постачання 
побутового споживача 
тепловою енергією 

Топоркова М.М. к.ю.н., проф.  
Сергієнко В.В.   

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

405  Право фізичної особи на 
індивідуальність (цивільно-
правовий аспект)  

Шалиганова А.С. д.ю.н., проф.  
Жилінкова І.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

406  Реалізація прав на засоби 
індивідуалізації товарів та 
послуг у цивільному праві 

Волощенко О.М. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Харківський 
національний 
університет  
імені В.Н. Каразіна 
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407  Охоронюваний законом інтерес 
в сімейному праві 

Ворсуль В.К. к.ю.н., доц.  
Венедіктова І.В. 

Харківський 
національний 
університет  
імені В.Н. Каразіна 

408  Тварина як об’єкт права 
власності (цивільно-правовий 
аспект) 

Устименко О.А. д.ю.н., проф.  
Мічурін Є.О. 

Харківський 
національний 
університет  
імені В.Н. Каразіна 

409  Адаптація цивільного 
законодавства України у сфері 
регламентації договорів 
купівлі-продажу до 
законодавства ЄС 

Абросімов С.А. к.ю.н., доц. 
Гринько С.Д. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

410  Строки у сімейному праві Головатий П.О. к.ю.н., доц. 
Стефанчук М.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

411  Особисті немайнові права 
юридичних осіб в цивільному 
праві 

Карнаух Т.П. д.ю.н., проф.  
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

412  Участь неповнолітніх у 
цивільному процесі 

Карплюк О.І. д.ю.н., проф.  
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

413  Договір купівлі-продажу 
підприємства 

Олефіренко А.М. д.ю.н., проф.  
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 

414  Цивільно-правовий режим 
безхазяйної речі 

Щербатюк О.Є. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет управління 
та права 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
415  Цивільно-правові 

засоби захисту прав 
суб′єктів права 
приватної власності 

Агеєнко А.С. д.ю.н., проф. 
Шевченко Я.М. 
 

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

Тема потребує 
уточнення 

416  Обмежування 
застосування реституції 
в цивільному праві 
України 

Пищолка А.Г. д.ю.н., с.н.с. 
Кучеренко І.М. 

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

Тема потребує 
уточнення 

417  Цивільно-правовий 
статус товарної біржі 
 

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

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

Актуальність 
теми викликає 
сумніви 

418  Договір управління 
майном фондів 
фінансування 
будівництва та фондів 
операцій з нерухомістю 
у цивільному праві 
України 

Савченко Б.Г. д.ю.н., проф., 
Семчик В.І. 

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

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

419  Цивільно-правове 
регулювання 
управління пайовим 
інвестиційним фондом 

Слободян О.А. к.ю.н., с.н.с. 
Венецька М.В. 
 

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

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 
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420  Цивільно-правове 
регулювання відносин з 
надання туристичних 
послуг 

Троценко І.В. к.ю.н., ст.н.с. 
Севрюкова І.Ф. 

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

Тема близька до 
затвердженої 
теми 
докторської 
дисертації  
Спіжова В.В. 
(2010) 

421  Цивільно-правовий 
статус об′єднань 
громадян 
 

Ущапівська Л.В. д.ю.н.,  с.н.с. 
Кучеренко І.М. 

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

Тема потребує 
уточнення 

422  Цивільно-правове 
регулювання 
будівельного підряду 

Черноволова О.Г. д.ю.н., с.н.с. 
Кучеренко І.М. 

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

Тема близька до 
затвердженої 
теми дисертації  
Яровенко Т.Ю. 
(2010) 

423  Статус Суду в 
цивільному процесі 

Яценко Н.Г. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

424  Процедура 
нотаріального 
посвідчення 
аліментних договорів 

Андрущенко Т.С. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема потребує 
редагування 

425  Договір купівлі-
продажу в нотаріальній 
практиці 

Войт А.М. проф.  
Фурса С.Я. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

426  Цивільно-правові 
основи завдатку 

Бойко А.О. к.ю.н. 
Харченко О.С. 
 

Київський 
університет права 
НАН України 

Тема потребує 
редагування 
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427  Нотаріальне 
посвідчення заповітів 

Калініченко О.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Київський 
університет права 
НАН України 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

428  Процедура 
нотаріального 
провадження вжиття 
заходів до охорони 
спадкового майна 

Рудко Б.Б. 
 

д.ю.н., проф. 
Фурса С.Я. 

Київський 
університет права 
НАН України 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

429  Оціночні категорії в 
цивільному праві 
України  

Фролова О.В. д.ю.н., проф. 
Шишка Р.Б. 

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

Тема потребує 
уточнення 

430  Оціночні поняття у 
цивільному 
процесуальному праві 
України 

Турчин-Кукарі-
на І.В. 

к.ю.н., доц. 
Богдан Й.Г. 

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана Франка 

Тема потребує 
уточнення 

431  Оподаткування 
операцій з майновими 
правами 
інтелектуальної 
власності 

Хоменко М.М. 
 

д.ю.н., доц. 
Орлюк О.П. 

Науково-дослідний 
інститут 
інтелектуальної 
власності 
Національної 
академії правових 
наук України  

Тема не 
належить  
до спеціальності 
12.00.03 

432  Цивільно-правове 
регулювання викупу 
акцій акціонерними 
товариствами в Україні 

Даниленко Є.М. к.ю.н.  
Бобрик В.І. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Національної 
академії правових 
наук України 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 
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433  Недійсність правочинів 
з дефектами волі 

Длугош О.І. к.ю.н. 
Калаур І.Р. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Національної 
академії правових 
наук України 

Тема близька до 
затвердженої 
теми дисертації 
Лавріненко І.А. 
(2010) 

434  Договір про надання та 
використання 
банківської платіжної 
картки в цивільному 
праві України 

Шестіріков В.В. к.ю.н. 
Бобрик В.І. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Національної 
академії правових 
наук України 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

435  Правочини з вадами 
волі 

Лавріненко І.А. к.ю.н., доц. 
Баранова Л.М. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Тема близька до 
затвердженої 
теми дисертації 
Длугош О.І. 
(2010) 

436  Колізії суб’єктивних 
цивільних прав 

Ус М.В. д.ю.н., проф. 
Спасибо-Фатє- 
єва І.В. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

437  Особисті види 
забезпечення 
виконання 
зобов’язання 

Шимон Л.С. к.ю.н., доц. 
Пучковська І.Й. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Тема потребує 
уточнення 

438  Договір будівельного 
підряду 

Яровенко Т.Ю. к.ю.н., проф. 
Борисова В.І. 

Національна 
юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Тема близька до 
затвердженої 
теми дисертації 
Черноволо- 
вої О.Г. (2010) 
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439  Апеляційне 
провадження в 
цивільному 
судочинстві в контексті 
судової реформи 

Іліопол І.М. д.ю.н., проф.  
Мінченко Р.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
уточнення 

440  Нотаріальні дії у 
корпоративних 
правовідносинах 

Крижановсь- 
ка І.В. 

д.ю.н., проф.  
Харитонова О.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
уточнення 

441  Цивільні 
правовідносини, що 
виникають у зв’язку зі 
створенням загрози 
завдання шкоди 

Хижняк О.С. д.ю.н., проф.  
Харитонов Є.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
уточнення 

442  Цивільний процес 
України і Сполучених 
Штатів Америки 
(порівняльно-правова 
характеристика) 

Полтавчук Ю.О. д.ю.н., проф.  
Мінченко Р.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема 
сформульована 
некоректно 

443  Засади правового 
регулювання відносин 
інтелектуальної 
власності за цивільним 
законодавством 
України 

Саглаєва Н.О. д.ю.н., проф.  
Харитонова О.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
уточнення 

444  Судовий захист 
цивільного права та 
інтересу як загальна 
засада цивільного 
законодавства України 
(уточнення теми) 

Сидоренко М.В. 
  

к.ю.н., доц.  
Зубар В.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема потребує 
уточнення 
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445  Умови договору 
купівлі-продажу: 
цивільно-правова 
характеристика 

Марченко Ю.А. 
 

к.ю.н., доц. 
Блащук Т.В. 

Національний 
університет 
«Острозька академія»  

Тема потребує 
редагування 

446  Правове регулювання 
управління державним 
майном 

Панчук І.О. к.ю.н., доц. 
Блащук Т.В. 

Національний 
університет 
«Острозька академія»  

Тема потребує 
редагування 

447  Цивільно-правовий 
захист прав споживачів 
на національному та 
міжнародному рівні 

Азарніна А.С. д.ю.н., проф.  
Канзафарова І.С. 

Одеський 
національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

448  Цивільно-правове 
регулювання відносин 
у сфері професійного 
футболу 

Гніздовська Г.М. д.ю.н., проф.  
Канзафарова І.С. 

Одеський 
національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

Тема потребує 
редагування й 
уточнення 

449  Цивільно-правове 
забезпечення інтересів 
учасників 
корпоративних 
відносин 

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

Одеський 
національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

Тема потребує 
редагування 

450  Компенсація шкоди, 
завданої особі діями 
Служби безпеки 
України  

Втерковсь- 
кий В.Д. 

к.ю.н., доц.  
Рега Ю.О. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Тема 
сформульована 
некоректно 

451  Пріоритетні права в 
корпоративних 
правовідносинах 

Драгомирець- 
ка І.Я.  

к.ю.н., доц. 
Калаура І.Р. 
 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

452  Цивільно-правове 
регулювання авторства 
на фотографічні твори 
в Україні  

Зварич Ж.І. д.ю.н., проф. 
Луць В.В. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Тема потребує 
редагування 
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453  Правове регулювання 
інформування 
учасників цивільного 
процесу 

Сметанюк В.Б. к.ю.н., доц. 
Угриновська О.І. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

454  Обмеження договірної 
свободи в цивільному 
праві України 

Схаб Т.Я. д.ю.н., доц. 
Васильєва В.А. 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Тема потребує 
редагування й 
уточнення 

455  Земля як об’єкт 
цивільно-правового 
регулювання 

Гамолін І.В. к.ю.н.  
Соболєв О.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

456  Правове регулювання 
власності в 
акціонерних 
відносинах 
(уточнення теми) 

Головатенко О.В. 
 

к.ю.н., доц.  
Жорнокуй Ю.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редагування 

457  Правове регулювання 
відносин подружжя по 
утриманню 

Луценко А.А. к.ю.н., доц. 
Самойлов М.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

458  Договір тест-драйву 
автомобіля 
 

Моторна В.Ю. к.ю.н., доц.  
Мавліханова Р.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

459  Договір постачання 
води 
 

Павлик О.Б. к.ю.н., проф.  
Сергієнко В.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування. 
Занадто вузька 
для 
кандидатської 
дисертації 
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460  Цивільно-правове 
регулювання 
договірних відносин за 
участю аварійних 
комісарів 

Приходько А.А. к.ю.н.  
Глиняна К.М.  

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування. 
Занадто вузька 
для 
кандидатської 
дисертації 

461  Правове регулювання 
корпоративного 
інвестування: цивільно-
правовий аспект 

Сущ О.П. к.ю.н., доц.  
Сергієнко В.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

462  Відплатність як ознака 
цивільно-правового 
договору 

Заверуха Т.М. к.ю.н., доц. 
Гринько С.Д. 

Хмельницький 
університет 
управління та права 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

463  Відчуження майна 
особою, якій воно не 
належить 

Місяць А.П. д.ю.н., проф.  
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет 
управління та права 

Занадто вузька 
тема для 
кандидатської 
дисертації 

464  Цивільно-правові 
аспекти біоетики 

Слободян О.М. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р.О. 

Хмельницький 
університет 
управління та права 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (12.00.04) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

465  Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
комунальних підприємств 

Труш І.В. д.ю.н., акад. НАН 
України 
Мамутов В.К. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

466  Теоретичні проблеми 
трансформації корпоративних 
відносин і корпоративного 
законодавства 

Лукач І.В. проф.  
Щербина І.В. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

467  Теоретичні проблеми страхових 
правовідносин (господарсько-
правовий аспект) 

Пацурія Н.Б.  Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

468  Господарсько-правовий 
механізм державного 
регулювання фондового ринку 
України 

Полюхович В.І. к.ю.н., доц. 
Крупчан О.Д. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 

469  Господарсько-правове 
регулювання банківських 
операцій в сучасних умовах 

Глібко С.В.  Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

470  Спеціальний правовий режим 
інноваційної діяльності 

Матвєєва А.В.  Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, господарського  
та аграрного права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст зауваження 

471  Застосування судами 
норм господарського 
права України 

Коваль В.М. д.ю.н., проф. 
Подцерков- 
ний О.П. 

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія» 

Тема не відповідає 
вимогам докторського 
дисертаційного 
дослідження, тобто є 
вузькоспеціалізованою

 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

472  Господарсько-правові засоби 
попередження порушень 
суб’єктами господарювання 
кредитних зобов’язань  

Бурлака В.В. д.ю.н. проф. 
Бобкова А.Г. 

Донецький 
національний 
університет 

473  Правовий статус підприємств з 
іноземними інвестиціями за 
законодавством України та 
Китайської Народної 
Республіки 

Гіря М.М. д.ю.н. проф. 
Бобкова А.Г. 

Донецький 
національний 
університет 

474  Правовий статус холдингової 
компанії 

Ібрагімова Н.В. д.ю.н. проф. 
Бобкова А.Г. 

Донецький 
національний 
університет 

81

475  Майнові права суб’єкта 
господарювання на винахід 
корисну модель промисловий 
зразок 

Круть А.С. к.ю.н. доц. 
Коваль І.Ф. 

Донецький 
національний 
університет 

476  Недійсність господарського 
договору що суперечить 
інтересам держави і суспільства 

Саленко В.Ю. к.ю.н. доц. 
Кущ Л.І. 

Донецький 
національний 
університет 

477  Правове регулювання 
господарської діяльності у 
гірничодобувній галузі: 
адаптація до законодавства ЄС 

Скубченко І.Ю. к.ю.н. доц. 
Малига В.А. 

Донецький 
національний 
університет 

478  Договірна дисципліна в 
діяльності суб′єктів 
господарювання: теорія і 
практика 

Синицька В.О. к.ю.н.,c.н.с. 
Нагребельний В.П. 

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

479  Відповідальність держави та 
збитки, неправомірно завдані 
суб’єктами осподарювання  
(перезатвердження теми) 

Болотова Г.Д. 
 

д.ю.н., акад..НАН 
України 
Мамутов В.К. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

480  Правове забезпечення 
економічної конкуренції на 
ринку нафтопродуктів 

Ваваєва І.І. к.ю.н., доц.  
Джабраілов Р.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

481  Правове забезпечення 
кредитування фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької 
діяльності 

Варданян В.В. к.ю.н., с.н.с.  
Дутов М.М. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

482  Правове забезпечення 
комунально-приватного 
партнерства в Україні 

Васьковець Д.С. к.ю.н., доц. 
 Джабраілов Р.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

483  Правовий статус інституційних 
інвесторів 

Віхров С.О. к.ю.н., доц.  
Переверзєв О.М. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 
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484  Правовий статус комунальних 
банків України 

Герасименко Н.О. д.ю.н., доц.  
Устименко В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

485  Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
виробничих кооперативів 

Коверзнев В.О. д.ю.н., доц.  
Віхров О.П. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

486  Правове забезпечення 
планування господарської 
діяльності в КНР 

Кучер О.С. д.ю.н., доц.  
Устименко В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

487  Розпорядження майном 
боржника у процедурі 
банкрутства  
(перезатвердження теми) 

Міньковський С.В. 
  

к.ю.н., доц.  
Хахулін В.В. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

488  Господарсько-правове 
регулювання діяльності 
приватних закладів охорони 
здоров’я 

Рижкова Є.Ю. к.ю.н., доц. 
 Деревянко Б.В. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

489  Правове забезпечення 
господарської діяльності у 
державному секторі економіки 

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

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

490  Господарська оренда 
державного майна 

Сухоставець І.В. к.ю.н.  
Титова О.В. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

491  Агентський договір у сфері 
господарювання 

Тодуа Т.Л. д.ю.н., доц.  
Зельдіна О.Р. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

492  Іпотека як засіб забезпечення 
виконання господарських 
зобов’язань 

Тюрін Є.О. к.ю.н., доц.  
Булатов Є.В. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

493  Судовий захист прав та 
законних інтересів суб’єктів 
підприємництва 

Хримлі О.Г. к.ю.н., доц.  
Зельдіна О.Р. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 
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494  Розгляд корпоративних спорів в 
господарської діяльності у 
державному секторі економіки 

Хрипун О.А. д.ю.н., доц.  
Зельдіна О.Р. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

495  Правове забезпечення 
регулярних пасажирських 
автобусних перевезень як вид 
господарської діяльності 

Хромов О.І. к.ю.н., доц.  
Малига В.А. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

496  Господарсько-правове 
регулювання надання послуг в 
умовах членства України в СОТ 

Шульга Р.Р. к.ю.н., доц.  
Ашурков О.О. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

497  Участь іноземних суб’єктів 
господарювання в 
господарському процесі 
України 

Кучерявенко Т.Є. д.ю.н, проф.  
Беляневич О.А. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

498  Державний захист конкуренції 
підприємницької діяльності у 
сфері капітального будівництва 

Бережок С.І. 
 

д.ю.н.., чл.-кор. 
НАН України 
Семчик В.І. 

Київський університет 
права НАН України 

499  Розгляд грошових вимог 
кредиторів у процедурі 
банкрутства 

Василюк І.М. д.ю.н., проф. 
Поляков Б.М. 

Київський університет 
права НАН України 

500  Особливості правового 
взаємозв'язку виконавчого 
провадження з процедурою 
банкрутства 

Ніколаєва І.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Поляков Б.М. 

Київський університет 
права НАН України 

501  Правове регулювання процедур 
банкрутства юридичної особи -
відсутнього боржника 

Пригуза П.Д. д.ю.н., проф. 
Поляков Б.М. 

Київський університет 
права НАН України 

502  Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
державних та комунальних 
унітарних підприємств в 
Україні 

Бровдій А.М. к.ю.н., доц. 
Бойчук Р.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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503  Господарсько-правове 
забезпечення літакобудування в 
Україні 

Бронова Ю.Г. к.ю.н., доц. 
Денисова Р.О. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

504  Господарсько-правове 
забезпечення розвитку 
фармацевтичної галузі в 
Україні 

Ворона Р.О. к.ю.н., доц. 
Товкун І.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

505  Господарсько-правове 
регулювання діяльності з 
постачання електричної енергії 

Габор О.М. к.ю.н., доц. 
Задихайло Д.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

506  Правове регулювання 
банкрутства фізичної особи-
підприємця 

Грищенко О.В. к.ю.н., доц. 
Бойчук Р.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

507  Господарсько-правове 
забезпечення структурних 
трансформацій у складі 
національної економіки 

Дерев’нко Д.В. к.ю.н., доц. 
Товкун І.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

508  Земельна ділянка у цілісному 
майновому комплексі суб’єктів 
господарювання 

Качур Л.А. д.ю.н., доц. 
Атаманова Ю.Є. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

509  Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
житлово-будівельних 
кооперативів в сучасних умовах 

Ковальова О.П. к.ю.н., доц. 
Барахтян Н.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

510  Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
організацій теле- і 
радіомовлення 

Кононова О.В. к.ю.н., доц. 
Барахтян Н.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

511  Господарсько-правове 
забезпечення некомерційної 
інвестиційної діяльності в 
Україні 

Левченко Ю.І. к.ю.н., доц. 
Задихайло Д.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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512  Господарсько-правовий 
механізм розпорядження 
майном суб’єктом 
підприємницької діяльності (за 
матеріалами судової практики) 

Левшина Я.О. к.ю.н., доц. 
Селіванова І.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

513  Господарсько-правове 
забезпечення діяльності 
морських портів України 

Льоговська Ю.М. к.ю.н., доц. 
Бойчук Р.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

514  Господарсько-правове 
регулювання діяльності 
аптечних закладів 

Морщагіна Н.С. к.ю.н., доц. 
Барахтян О.І. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

515  Правове регулювання 
господарської діяльності у 
сфері оцінки майна 

Науменко А.В. к.ю.н., доц. 
Селіванова І.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

516  Договірне забезпечення 
функціонування житлово-
комунального господарства 
України (за матеріалами 
судової практики) 

Петен Я.Л. к.ю.н., доц. 
Селіванова І.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

517  Господарсько-правовий статус 
підприємств залізничного 
транспорту України 

Прокоп’єв Р.Є. к.ю.н., доц. 
Бойчук Р.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

518  Господарсько-правове 
забезпечення будівельної 
політики в Україні 

Садич О.І. к.ю.н., доц. 
Барахтян О.І. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

519  Господарсько-правове 
забезпечення функціонування 
оборонно-промислового 
комплексу в Україні 

Семенишин А.В. к.ю.н., доц. 
Задихайло Д.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

520  Господарсько-правове 
забезпечення державної 
промислової політики в Україні 

Усатий В.О. к.ю.н., доц. 
Денисова Р.О. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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521  Господарсько-правове 
забезпечення зростання 
конкурентоздатності 
національної економіки 

Швидка Т.І. к.ю.н., доц. 
Задихайло Д.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

522  Державні гарантії 
підприємницької діяльності 

Александрова О.К. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О.Р. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

523  Господарсько-правове 
забезпечення порядку 
виробництва та обігу 
нафтопродуктів в Україні 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

524  Спеціальні галузеві принципи 
господарського процесуального 
права 

Зуєва Л.Є. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О.Р. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

525  Стягнення збитків, завданих 
порушенням законодавчих 
вимог щодо здійснення 
господарської діяльності 

Кирплюк Д.В. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

526  Функції господарсько-правової 
відповідальності 

Коліна А.О. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

527  Господарсько-правовий 
механізм відчуження 
корпоративних прав 

Норочевський О.О. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

528  Господарсько-правові та 
процесуальні засоби 
відновлення 
платоспроможності 
підприємств агропромислового 
комплексу 

Оборотова О.Ю. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

529  Господарсько-правове 
забезпечення реалізації права 
державної власності в Україні 

Пенчева Г.М. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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530  Господарські правовідносини у 
сфері виробництва та реалізації 
зброї і боєприпасів 

Сухань П.С. д.ю.н., проф. 
Подцерковний О.П. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

531  Правове регулювання 
господарської діяльності в 
мережі Інтернет в Україні  

Фомін А.І. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О.Р. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

532  Регулювання діяльності органів 
управління акціонерного 
товариства 

Патрик  А.І. к.ю.н., доц.   
Степанова Т.В. 

Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова 

533  Арбітражна (третейська) угода 
у господарських договірних 
відносинах 

Чурай Г.В. к.ю.н., доц.  
Степанова Т.В. 

Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечникова 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, господарського  

та аграрного права НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
534  

Правовий статус 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю: 
порівняльний аналіз 

Рябих Н.В. . 
к. ю. н., доц. 
Самчук-
Колодяжна З.Ф. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Уточнити 
напрямки 
порівняльного 
аналізу, 
враховуючи 
існуючі 
дослідження 

535   Охорона групових 
інтересів органами 
управління при 
поглинанні 

Брєдова Г.В. д.ю.н. проф 
Поляков Б.В. 

Донецький 
національний 
університет 

Тема потребує 
уточнення 
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536  Підстави примусової 
ліквідації 
господарських 
товариств 

Дорошенко Л.М. к.ю.н.доц 
Янкова О.С. 

Донецький 
національний 
університет 

В назві теми 
доцільно 
відобразити 
правовий аспект 
дослідження 

537  Правовий статус 
фізичної особи-
підприємця 

Жоравович Д.О. к.ю.н.  
Черленяк М.І. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

Дублюється з 
темою 
Червинської 
М.Є. (2010) 

538  Захист прав 
інтелектуальної 
власності суб’єктів 
господарювання 

Клименко О.К. к.ю.н.  
Титова О.В. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

Тема занадто 
загальна для 
кандидатської 
дисертації 

539  Еволюція 
законодавства про 
підвідомчість 
господарських спорів 

Масло І.В. д.ю.н., доц.  
Зельдіна О.Р. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

Назва не містить 
вказівку на 
наукову 
проблему 

540  

Правовий статус 
приватного 
підприємництва 

Червинська М.Є. д.ю.н., доц.  
Зельдіна О.Р. 

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України 

Некоректно 
сформульована 
назва теми. 
Дублюється з 
темою 
Жоранович Д.О. 
(2010) 
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541  Господарсько-правова 
відповідальність 
суб’єктів 
господарювання 
(уточнення теми) 

Заярний О.А. 
 

д.ю.н., проф.  
Беляневич О.А. 

Київський 
національний  
університет  імені 
Тараса Шевченка 

Тема 
сформульована 
занадто широко 
для 
кандидатської 
дисертації 

542  

Договори в 
акціонерних 
відносинах 

Штим Т.Б. д.ю.н., проф.  
Вінник О.М. 

Київський 
національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

Тема 
сформульована 
некоректно, 
потрібно 
уточнити з 
огляду на  
невизначеність 
поняття 
«акціонерні 
відносини» 

543  Законодавче 
забезпечення розгляду 
господарським судом 
спорів, пов'язаних із 
захистом прав на 
об'єкти 
інтелектуальної 
власності 

Бенедисюк І.М. д.ю.н., проф. 
Поляков Б.М. 

Київський 
університет права 
НАН України 

Дублюється із 
темою 
Жоранович Д.О. 
(2010) 

544  Розгляд спорів у сфері 
інтелектуальної 
власності 
господарськими 
судами 

Контарєва С.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Кашинцева О.Ю.

Київський 
університет права 
НАН України 

Дублюється із 
темою 
Бенедисюк І.М.. 
(2010) 



90

545  
Правові засоби 
припинення 
недобросовісної 
конкуренції в сфері 
промислової власності 
в Україні 

Львов Б.Ю. 
д.ю.н., проф. 
Поляков Б.М. 
 

Київський 
університет права 
НАН України 

Некоректно 
cформульована 
назва теми: «в 
сфері 
використання 
об’єктів 
промислової 
власності» 

546  

Господарсько-правове 
регулювання способів 
інвестування 
будівництва 

Рябова К.О. к.ю.н., доц. 
Поєдинок В.В. 

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і 
підприємництва 
Національної 
академії правових 
наук України 

Тема 
сформульована 
некоректно, 
позаяк 
регулюються не 
способи, а 
відповідні 
суспільні 
відносини 

547  

Виконання рішень 
господарського суду 
про стягнення майна 

Богданова Т.Д. 
д.ю.н., проф. 
Подцерковний 
О.П. 

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Тема потребує 
уточнення на 
предмет 
відповідності до 
спеціальності 
12.00.04 
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548  

Письмові докази в 
господарському 
процесі 

Гаврилова А.А. к.ю.н., доц. 
Мельник С.Б. 

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Тема охоплює 
досить вузьку і 
виключно 
прикладну 
проблематику 
наукового 
дослідження 

549  Господарсько-правове 
регулювання відносин 
поставки 

Лабунська Д.А. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О.Р. 

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Бажано було б 
вказати на ту чи 
іншу 
спеціалізацію 

550  
Ухвали суду в 
господарському 
процесі 

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

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Тема присвячена 
вузькій і 
виключно 
прикладній 
проблемі 

551  

Окрема думка судді в 
господарському 
процесі 

Бєла Є.Ю. к.ю.н., доц.  
 Степанова Т.В. 

Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова 

Тема охоплює 
вузьку і 
виключно 
прикладну 
проблематику 
дослідження 

552  

Правове регулювання 
договорів РЕПО  
(зміна теми) 

Копцюх Г.І. 
 

к.ю.н, доц.  
Смітюха А.В. 

Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова 

Бажано було б 
вказати на зміст 
банківської 
операції а не 
використовувати 
її абревіатуру 
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ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (12.00.05) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

553  Гармонізація законодавства з 
охорони праці України із 
відповідним  законодавством 
Європейського Союзу 

Дей М.О. д.ю.н., проф..  
Хуторян Н.М. 

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

554  Правовідносини у сфері 
соціального забезпечення 

Краснов Є.В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

555  Принципи трудового права 
України 

Лавріненко О.В. д.ю.н., проф. 
Прилипко С.М. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

556  Взаємодія диспозитивного та 
імперативного методів 
правового регулювання у праві 
соціального забезпечення 

Пономаренко О.М. д. ю. н., проф.  
Процевський О.І. 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім. Г.С. Сковороди 

557  Співвідношення системи 
трудового права та системи 
законодавства про працю 
України 

Могілевський Л.В. д.ю.н., проф.  
Іншин М.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук АПрН України: 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
558  Соціальний захист 

державних службовців в 
Україні 

Безусий В.В. д.ю.н., проф.  
Іншин М.І. Харківський 

національний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатній 
рівень 
актуальності 
теми для 
докторської 
дисертації  

559  Державні службовці як 
суб’єкти трудового 
права України 

Клемпарський 
М.М. 

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

національний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатній 
рівень 
актуальності 
теми для 
докторської 
дисертації  

560  Трудові правовідносини 
службовців 
правоохоронних органів 
(уточнення теми) 

Мельник К.Ю. 
 

 Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Недостатній 
рівень 
актуальності 
теми для 
докторської 
дисертації  

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

561  Принцип гуманізму в 
сучасному трудовому праві 

Кузьменко Г.В. д.ю.н., доц. 
Щербина В.І. 

Академія митної 
служби України 
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562  Система соціального 
партнерства в Україні 

Джемисюк А.Ф. 
 

к.ю.н. доц. 
Чубоха Н.Ф. 

Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

563  Нагляд і контроль за 
дотриманням законодавства про 
соціальне забезпечення 

Кудрицька О.Я.  к. ю. н. доц. 
Костюк В.Л. 

Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

564  Правове регулювання 
укладання трудового договору 

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

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

565  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  

566  Принципи пенсійного 
забезпечення 

Ширант А.А. Д.ю.н., проф.. 
Хуторян Н.М. 

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

567  Особливості трудового 
законодавства до праці 
державних службовців України 

Берченко С.А. проф.  
Іншин М.і. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

568  Правове забезпечення реалізації 
працівником права на творчість 

Богдан І.А. доц.  
Панасюк О.Т. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

569  Забезпечення виконання 
зобов’язань за трудовим 
договором 
(уточнення теми) 

Волинець В.В. 
  

доц.  
Панасюк О.Т. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
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570  Правове регулювання заохочень 
за трудові заслуги  

Машков К.Є. доц. 
 Панасюк О.Т. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

571  Правове забезпечення участі 
працівників в управлінні 
підприємствами, установами та 
організаціями 

Морозов С.В. доц.  
Панасюк О.Т. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

572  Правове регулювання 
повноважень трудового 
колективу як суб’єкта 
трудового права 

Нікульшин Д.О. проф. 
Іншин М.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

573  Додаткові умові трудового 
договору 

Славная Є.В. проф.  
Іншин М.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

574  Правове регулювання 
вирішення трудових спорів за 
законодавством України 

Коротенко Є.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Реус О.С. 
 

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

575  Правове регулювання 
зайнятості вивільнених 
працівників в умовах ринкової 
економіки 

Лисицина О.Б. д.ю.н., проф. 
Венедіктов В.С. 

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

576  Правове регулювання 
матеріальної відповідальності в 
трудовому праві України  
(2009) 

Ткалич Ю.В. к.ю.н., доц. 
Реус О.С.   

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

577  Трудова правосуб’єктність 
юридичних осіб та їх 
відокремлених підрозділів 

Грачова Т.О. д.ю.н.,проф. 
Пилипенко П.Д. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 
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578  Становлення та розвиток 
трудового права в Україні 

Гураш В.М. к.ю.н ,доц. 
 Козак З.Я. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

579  Правове забезпечення 
соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності 

Максимишин Р.В. к.ю.н ,доц. 
 Бурак  В.Я. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

580  Правове регулювання відносин 
щодо нагляду і контролю за 
дотриманням трудового 
законодавства  

Мельник А.В.  к.ю.н ,доц. 
 Лещух Д.Р. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

581  Правове регулювання щорічних 
відпусток 

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

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

582  Особливості розгляду спорів у 
сфері соціального забезпечення 

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

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

583  Правове регулювання трудової 
дисципліни науково-
педагогічних працівників 

Охрімчук В.А. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О.М. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

584  Гарантії прав працівникам при 
звільненні їх у зв’язку зі 
змінами в організації 
виробництва і праці та 
банкрутства 
(перезатвердження теми) 

Радіонова-
Водяницька В.О. 
 

к.ю.н., проф. 
Жигалкін П.І. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 
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585  Зловживання правом 
суб’єктами трудових 
правовідносин 

Сидоренко А.С. д.ю.н., проф. 
Прилипко С.М. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

586  Юридичні факти у трудовому 
праві України 

Андронова В.А. к.ю.н., доц. 
Сирота І.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

587  Правове регулювання часу 
відпочинку за законодавством 
України та зарубіжних країн 

Дмитрієва К.І. д.ю.н., проф. 
Хуторян Н.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

588  Правове регулювання медичної 
допомоги в Україні 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

589  Правове забезпечення 
соціального захисту молоді в 
Україні 

Кайтанський О.С. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

590  Правове регулювання 
пенсійного забезпечення 
громадян України за 
міждержавними договорами та 
угодами 

Карлюк Л.Р. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

591  Правові аспекти соціального 
діалогу у сфері праці 

Сорочишин М.В. д.ю.н., проф. 
Хуторян Н.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

592  Соціальний захист 
військовослужбовців за 
законодавством України 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

593  Правове регулювання робочого 
часу. 

Сундукова Т.В. К.ю.н., доц.  
Сонін О.Е. 

Таврійський 
національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського 
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594  Взаємодія норм права та норм 
моралі в правовому 
регулюванні трудових відносин 

Тихонович Л.А. д. ю. н., проф.  
Процевський О.І. 

Харквський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім.Г.С. Сковороди 

595  Правова природа функції 
заробітної плати 

Тіпа А. д. ю. н., проф.  
Процевський О.І. 

Харквський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім.Г.С. Сковороди 

596  Правове регулювання обігу 
конфіденційної інформації в 
трудових відносинах  

Худолій М.О. к. ю. н., доц.  
Шабанов Р.І. 

Харквський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім.Г.С. Сковороди 

597  Виробнича демократія в 
сучасних умовах 
господарювання 

Яковець І.Ю. к. ю. н., доц.  
Яковлев В.В. 

Харквський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім.Г.С. Сковороди 

598  Розірвання трудового договору 
з ініціативи працівника 

Максимчук І.А. д. ю. н., проф.  
Процевський О.І. 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім. Г.С. Сковороди 

599  Правове регулювання 
грошового забезпечення 
службовців правоохоронних 
органів  

Березовська О.С. к.ю.н., с.н.с.  
Мельник К.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

600  Правове регулювання оплати 
праці працівників органів 
внутрішніх справ України  

Іващенко О.І. к.ю.н., доц. 
Гоц В.Я. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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601  Стимулювання праці: трудо-
правовий аспект  
 

Пилипенко В.М. к.ю.н., с.н.с.  
Мельник К.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

602  Правове регулювання охорони 
праці на підприємствах в 
Україні  

Черняєва А.Ю. к.ю.н., доц.  
Панасюк О.Т.  

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 
603 Припинення трудового 

договору з економічних 
та організаційних 
причин 

Чиняєва О.М. д.ю.н., доц. 
Щербина В.І. Академія митної 

служби України 
Тема потребує 
уточнення і 
редагування 

604 Правове регулювання 
призначення та виплати 
пенсій за Законом 
України «Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 
страхування» 

Матвієнко Є.П. 
 

д.ю.н., проф. 
Венедіктов В.С. Прикарпатський 

національний  
університет імені 
Василя Стефаника 

Тема потребує 
уточнення і 
редагування 
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; 
ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО (12.00.06) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

605  Договірне регулювання 
аграрних правовідносин в 
умовах участі України у 
Світовій організації торгівлі 

Духневич А.В. д.ю.н., проф. 
Погрібний О.О. 

Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

606  Регіон в правовому 
забезпеченні екологічної 
безпеки 

Барбашова Н.В. д.ю.н., проф. 
Малишева Н.Р. 

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

607  Ефективність правового 
регулювання земельних 
відносин в Україні 
(2009)  

Коваленко Т.О.  Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

608  Проблеми земельного 
правопорядку у сфері 
містобудування 

Ковальчук Т.Г.  Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

609  Права на чужу земельну 
ділянку: концептуальні засади 
набуття та реалізації 

Харитонова Т.Є.  Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

610  Особливості правового 
регулювання використання і 
охорони довкілля 
Причорноморського регіону 

Черемнова А.І.  Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

611  Концептуальні засади обігу 
земель: порівняльно-правовий 
аспект 

Пейчев К.П. д.ю.н., проф. 
Гетьман А.П. 

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 
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612  Теоретичні проблеми розвитку 
аграрного законодавства 
України 

Багай Н.О. д.ю.н., проф. 
Погрібний О.О. 
(зміна наукового 
консультанта) 

Прикарпатський  
національний 
університет  імені 
Василя Стефаника 
 

 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

613  Еколого-правове регулювання 
енергозбереження за 
законодавством України 

Кістинюк Т.Р. д.ю.н., проф. 
Малишева Н.Р. 

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

614  Правове забезпечення безплатної 
приватизації земель в Україні 

Когут Н.Д. к.ю.н. с.н.с. 
Кулинич П.Ф. 

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

615  Правове регулювання 
використання державних аграрних 
інтервенцій як засобу підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників України 

Костенко С.О. д.ю.н., член-кор. 
НАН України 
Семчитк В.І. 

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

616  Правовий режим земель смуг 
відведення залізниць 

Ониськів О.М. д.ю.н., член-кор. 
НАН України 
Семчитк В.І. 

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

617  Реалізація права на екологічну 
безпеку в Україні 

Третяк Т.О. д.ю.н., проф. 
Малишева Н.Р. 

Інститут держави і 
права ім. 
В.М.Корецького НАН 
України 
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618  Правове регулювання екологічної 
безпеки в сфері 
сільськогосподарського 
виробництва в Україні 

Кондратьєва К.А. д.ю.н., роф.  
Балюк Г.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

619  Правове регулювання земельних 
юрисдикційних відносин в Україні 
(уточнення теми) 

Лисенко Я.О. 
 

д.ю.н., роф.  
Балюк Г.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

620  Правове забезпечення оптимізації 
структури землекористування в 
Україні 

Максименко М.І. д.ю.н., доц.  
Мірошниченко 
А.М. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

621  Стимулювання в механізмі 
правового регулювання 
екологічних відносин в Україні 

Ніжніченко О.А. д.ю.н., проф.  
Краснова М.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

622  Правове регулювання обмежень 
обігу земель в Україні 

Січкарь Д.В. д.ю.н., доц.  
Мірошниченко 
А.М. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

623  Правове регулювання викупу 
земельних ділянок для суспільних 
потреб в Україні 

Туцький Ю.В. д.ю.н., проф.  
Краснова М.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

624  Правовий режим земель курортів в 
Україні 

Федорович І.В. к.ю.н ,доц. 
 Ващишин М.Я. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

625  Правові наслідки видання актів 
уповноваженими органами, які 
порушують земельні права 
суб’єктів 

Бурцев О.В. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 
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626  Правовий режим природних 
ресурсів, занесених до Червоної 
книги України 

Герасименко Я.О. д.ю.н., проф. 
Гетьман А.П. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

627  Правові засади використання та 
охорони поверхневих вод в 
Україні 

Лебідь О.М. к.ю.н., доц. 
Гордєєв В.І. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

628  Правові засади продовольчої 
безпеки України 

Лушпаєв С.О. д.ю.н., доц. 
Уркевич В.Ю. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

629  Правові засади відшкодування 
втрат сільськогосподарського 
виробництва 

Мельник Н.О. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

630  Правовий режим земель 
трубопровідного транспорту 

Осадчий С.Ю. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

631  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 

632  Правове забезпечення дотримання 
екологічних вимог в процесі 
експлуатації підприємств в Україні

Ребриста С.В. д.ю.н., проф. 
Гетьман А.П. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

633  Порівняльно-правовий аналіз 
форм аграрного виробництва за 
законодавством ФРН і України 

Рижко П.О. д.ю.н., проф. 
Статівка А.М. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 
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634  Правові засади використання та 
охорони підземних вод 

Сердюк О.В. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

635  Право власності на землю 
юридичних осіб 

Сучова І.М. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

636  Відшкодування збитків у системі 
захисту земельних прав 

Червенко А.Г. д.ю.н., проф. 
Шульга М.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

637  Правові засади використання 
водних об’єктів для 
риборозведення 

Чепак А.О. к.ю.н., доц. 
Гордєєв В.І. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

638  Особливості гармонізації 
аграрного законодавства України і 
законодавства ЄС 

Бицюра Л.В. д.ю.н., чл.-кор. 
НАН України 
Семчик В.І. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

639  Правове регулювання охорони 
навколишнього природнього 
середовища в  
сільськогосподарському 
виробництві України 

Ковач А.І. д.ю.н., проф.  
Єрмоленко В.М. 

Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

640  Правовий режим майна 
сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу 

Масін В.В. 
 

к.ю.н., доц.  
Труба В. І.  

Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова 

641  Правове регулювання 
рекультивації земель  
сільськогосподарського 
призначення в Україні 

Березняк А.А. к.ю.н., доц. 
Каракаш І.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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642  Реалізація повноважень органами 
місцевого самоврядування у галузі 
земельних правовідносин 

Данилко Н.І. к.ю.н., доц. 
Каракаш І.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

643  Правове регулювання продажу 
земельних ділянок на 
конкурентних засадах в Україні 

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

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

644  Правове регулювання споживчої 
кооперації на селі 

Римар Є.М. к.ю.н., доц. 
Гавриш Н.С. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

645  Правове регулювання 
ландшафтного використання та 
охорони земель в Україні. 
(2009) 

Єлькін С.В.  д.ю.н., проф. 
Носік В.В. 

Таврійський 
національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, господарського та аграрного права 

НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст зауваження 

646 Правове забезпечення 
цільового 
використання земель в 
Україні 

Посохова 
М.М. 

к.ю.н., ст.н.с. 
Кулинич П.Ф. Інститут держави і 

права ім. 
В.М.Корецького 
НАН України 

Тема близька до 
затвердженої теми 
кандидатської 
дисертації Марахіна 
Є.А.. (2010) 

647 Правове регулювання 
залучених земельних 
ділянок комунальної 
форми власності у 
господарський обіг 

Комарова О.С. к.ю.н.  
Татьков В.І. Інститут економіко-

правових досліджень 
НАН України 

Тема сформульована 
некоректно в частині 
правового 
регулювання 
залучених земельних 
ділянок 
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648 Правове забезпечення 
використання 
земельних ділянок за 
цільовим 
призначенням 

Марахін Є.А. д.ю.н., проф. 
Бобкова А.Г. Інститут економіко-

правових досліджень 
НАН України 

Тема близька до 
затвердженої теми 
кандидатської 
дисертації Посохової 
М.М.. (2010) 

649 Правове регулювання 
впливів діяльності на 
клімат в Україні 

Прохоренко 
К.А. 

д.ю.н., проф.  
Краснова 
М.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема сформульована 
некоректно в частині 
правового 
регулювання впливів 
діяльності 

650 Сільськогосподарські 
трудові відносини як 
предмет аграрного 
права 

Мягков О.Г. д.ю.н., проф. 
Статівка А.М. Національна 

юридична академія  
України  імені 
Ярослава Мудрого 

Тема сформульована 
некоректно, оскільки 
сільськогосподарських 
трудових відносин не 
існує 

651 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 

Тема не відповідає 
спеціальності 12.00.06.  
Дана проблематика 
відноситься до 
спеціальності 12.00.04 

652 Правове регулювання 
використання 
земельних ділянок на 
засадах концесій для 
будівництва 
транспортних об’єктів 
в Україні 

Швець Є.І. к.ю.н., доц. 
Степська О.В. Національний 

університет «Одеська 
юридична академія» 

Дисертація на тему 
концесії земельних 
ділянок була захищена 
в 2008 р. 
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653 Об’єкти екологічного 
права  

Комбарова 
Ю.В. 

к. ю. н., доц.  
Кобецька Н.Р. Прикарпатський 

національний 
університет імені 
Василя Стефаника  

Надто широка тема 
.для кандидатської 
дисертації 

654 Правове регулювання 
розміщення та 
видалення відходів: 
порівняльний аналіз 
законодавства України, 
Польщі, Росії  

Савко Р.Я. к. ю. н., доц.  
Кобецька Н.Р. Прикарпатський 

національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

Тема не відповідає 
спеціальності 12.00.06.  
Дана проблематика 
відноситься до 
спеціальності 12.00.04 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО (12.00.07) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

655  Адміністративно-правові засади 
протидії корупції в Україні 

Гвоздецький В.Д. 
 

д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. Академія управління 

МВС 

656  Принципи адміністративного 
судочинства України: теорія та 
практика застосування 

Капля О.М. д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. Академія управління 

МВС 

657  Проблеми правового 
регулювання податкового 
контролю 
(2009) 

Костенко Ю.О. д.ю.н., проф. 
Кучерявенко М.П. Донецький 

національний 
університет 

658  Адміністративно-правові 
проблеми управління 
природокористуванням в Україні
(2009) 

Шем’яков О.П. д.ю.н., проф.  
Курило В.І. Макіївський економіко-

гуманітарний інститут    

659  Юридичні особи як суб’єкти 
адміністративного права 

Лютіков П.С. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. Запорізький 

національний 
університет 

660  Громадський контроль у 
публічному управлінні: 
теоретико-правові та 
праксеологічні аспекти 

Сквірський І.О. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. Запорізький 

національний 
університет 
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661  Адміністративно-правові засади 
формування та реалізації 
державної політики іноземного 
інвестування в Україні 

Пузанова Г.Й. д.ю.н., проф. 
Авер′янов В.Б. Інститут держави і 

права  

ім. В.М. Корецького 
НАН України 

662  Підзвітність в системі органів 
виконавчої влади: організаційно-
правові проблеми 

Синкова О.М. д.ю.н., проф. 
Андрійко О.Ф. Інститут держави і 

права  

ім. В.М. Корецького 
НАН України 

663  Теоретико-правові та 
праксиологічні засади надання 
адміністративних послуг в 
Україні 

Буханевич О.М. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. Інститут законодавства 

Верховної Ради України 

664  Права і свободи громадян у 
сфері публічного управління 

Лазур Я.В. д.ю.н., проф. 
Копиленко О.Л. Інститут законодавства 

Верховної Ради України 

665  Організаційно-правові засади 
енергетичної безпеки України 

Ващенко Ю.В. акад. 
 Шемшученко Ю.С. Київський національний 

університет імені 
Тараса Шевченка 

666  Правові проблеми регулювання 
бюджетної системи України 

Порощук З.І. проф.  
Пришва Н.Ю. Київський національний 

університет імені 
Тараса Шевченка 

667  Захист законних інтересів 
громадян України у сфері 
власності засобами 
адміністративного права 

Личенко І.О. Остапенко О.І.  
д.ю.н., проф. Львівський держаний 

університет внутрішніх 
справ  
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668  Інститут оскарження в 
адміністративному праві 

Лученко Д.В. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. Національна юридична 

академія України імені 
Ярослава Мудрого 

669  Адміністративно-правові засади 
дозвільної системи в Україні 

Мартиновський В.В.  Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого 

670  Адміністративно-правове 
забезпечення протидії тероризму 
в Україні 

Трофімов С.А. д.ю.н., проф 
Настюк В.Я. Національна юридична 

академія України імені 
Ярослава Мудрого 

671  Адміністративно-правове 
забезпечення біологічної безпеки
в Україні 

Курзова В.В. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. Національний 

університет біоресурсів 
і природокористування 
України 

672  Правові основи благодійної 
діяльності як джерела 
фінансового забезпечення 
соціально-культурної сфери в 
Україні 

Буздуган Я.М.  д.ю.н.,проф. 
Воронова Л.К. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

673  Адміністративно-правове 
регулювання охорони здоров’я 
населення в Україні 

Гладун З.С. д.ю.н,проф. 
Стеценко С.Г. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 
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674  Адміністративно-правове 
регулювання економіки України 
в кризових умовах: теорія і 
практика 

Крикун В.Б. д.ю.н.,проф. 
Берлач А.І. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

675  Адміністративно-правові засади 
страхової медицини в Україні та 
Російській Федерації: 
порівняльно-правовий аналіз 

Лівак П.Є. д.ю.н.,проф. 
Білоус В.Т. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

676  Правове регулювання митних 
відносин в Україні та в країнах 
Європейського Союзу: 
фінансово-правовий аспект 

Оніщик Ю.В. д.ю.н.,проф. 
Воронова Л.К. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

677  Правове регулювання видатків 
на реалізацію конституційного 
права громадян на охорону 
здоров’я в Україні та країнах 
Центральної Європи 
(уточнення  теми) 

Солдатенко О.В. 
 

д.ю.н.,проф. 
Воронова Л.К. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

678  Державна сімейна політика в 
Україні: адміністративно-
правовий аспект 

Чеховська І.В. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П. Національний 

університет державної 
податкової служби 
України 

679  Державно-правова політика у 
сфері протидії незаконному 
обігу наркотиків: теорія і 
практика 

Волощук А.М. .ю.н., проф..  
Ярмакі Х.П. Одеський державний 

університет внутрішніх 
справ 
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680  Адміністративно-правові засади 
управління Державною 
кримінально-виконавчою 
службою України  

Бараш Є.Ю.   д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

681  Дозвільна діяльність 
правоохоронних органів 
України: адміністративно-
правові засади 

Джафарова О.В. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

682  Місцеві державні адміністрації в 
системі органів виконавчої влади

Добкін М.М. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

683  Інформаційне та аналітичне 
забезпечення оперативно-
розшукової діяльності міліції 
України 

Журавльов В.Ю. д.ю.н., проф. 
Глушков В.О. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

684  Адміністративний договір: 
теоретичні засади та 
застосування 

Завальна Ж.В. д.ю.н., проф.  
Рябченко О.П. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

685  Адміністративно-правова 
охорона навколишнього 
природного середовища в 
умовах інтеграції України у 
Європейський Союз 

Казанчук І.Д. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 
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686  Органи внутрішніх справ 
України: становлення, 
адміністрування, перспективи 
розвитку 
 

Калашник М.В. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

687  Правова організація діяльності 
митної служби України: 
теоретичні та методологічні 
основи  
 

Кунєв Ю.Д. д.ю.н., проф.  
Пєтков В.П. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

688  Адміністративно-правові засади 
реформування судової системи 
України  

Обрусна С.Ю. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

689  Службова кар’єра в органах 
внутрішніх справ України: 
адміністративно-правові засади 

Стародубцев А.А. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

690  Адміністративно-правове 
забезпечення запровадження в 
Україні обов’язкового 
медичного страхування  

Стеценко В.Ю. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 

691  Адміністративно-правове 
регулювання освітньої 
діяльності в Україні 

Шаповал Р.В. д.ю.н., проф. 
 Бандурка О.М. Харківський 

національний 
університет внутрішніх 
справ 
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692  Теорія та практика взаємодії 
органів та установ Державної 
кримінально-виконавчої служби 
України з державними та 
неурядовими інституціями   
(2009) 

Гречанюк С.К.  д.ю.н. проф. 
Пєтков В.П. Чернігівський 

національний 
педагогічний 
університет 

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

НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
693  Адміністративно-

правове забезпечення 
діяльності громадських 
формувань 
правоохоронних 
органів України 

Лов'як О.О. д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

Не коректа 
назва. Що за 
«громадські 
формування 
правоохоронних 
органів»? 

694  Методи та моделі 
обміну даними в 
автоматизованих 
інформаційних 
системах управління 
органів внутрішніх 
справ 

Бойченко О.В. д.т.н., проф. 
Квасніков В. П. 

Інститут 
інформаційно-
діагностичних 
систем 
Національного 
авіаційного 
університету  

Не відповідає 
спеціальності 
12.00.07 – це не 
питання 
інформатики 
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695  Виявлення та 
нейтралізація 
оперативно-
розшуковими заходами 
причин та умов 
злочинів, скоєних на 
підставі міжетнічних 
протиріч 

Басов А.В. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П 

Кримський 
юридичний інститут 
Одеського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 

Не відповідає 
спеціальності. 
Здійснення 
оперативно-
розшукових 
заходів 
регулюється 
КПК 

696  Нагляд прокуратури за 
службово-бойовою 
діяльністю сил 
охорони правопорядку 

Шемчук В.В. д.ю.н., проф. 
Конопльов В.В. 

Кримський 
юридичний інститут 
Одеського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 

Занадто вузька 
тема для 
докторської 

697  Організаційно-правові 
засади різнорівневої 
підготовки фахівців в 
навчальних закладах 
МВС України 

Красіков О.М. д.ю.н., проф. 
Коваленко В.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Не відповідає 
спеціальності 

698  Адміністративно-
правові режими  
 

Волкова Н.В. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Коротка назва. 
Немає 
постановки 
проблеми 

699  Система 
адміністративного 
права України 
(перезатвердження 
теми) 

Мельник Р.С. 
 

д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Коротка назва. 
Немає 
постановки 
проблеми 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

700  Забезпечення прав людини під 
час провадження у справах про 
порушення митних правил 

Бурцева О.В. д.ю.н., доц.. 
Приймаченко Д.В. 

Академія митної служби 
України 

701  Адміністративно-правовий 
механізм реалізації фіскальної 
функції митними органами 

Любива Ю.В. д.ю.н., доц. 
Приймаченко Д.В. 

Академія митної служби 
України 

702  Оскарження рішень органів 
Державної податкової служби 
України в порядку здійснення 
адміністративного судочинства 

Яковенко Є.О. д.ю.н., доц. 
Приймаченко Д.В. 

Академія митної служби 
України 

703  Адміністративна 
відповідальність учасників 
дорожнього руху  

Блажівський П.І. д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

704  Адміністративно правові засади 
протидії нелегальній міграції 
службами ГІРФО 

Бурнаховський Р.М. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

705  Кадрове забезпечення 
оперативно-службової 
діяльності органів і підрозділів 
внутрішніх справ України як 
складова національної безпеки 
держави 

Вац В.М. 
 

д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

706  Організаційно-правові засади 
діяльності слідчих підрозділів 
МВС України 

Горбань О.М.  д.ю.н., проф. 
Грохольський В.Л. 

Академія управління 
МВС 
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707  Діяльність Державної 
автомобільної інспекції з 
профілактики дитячого 
дорожньо-транспортного 
травматизму  

Дудник О.В. д.ю.н., доц. 
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

708  Адміністративно-правові засади 
організації охорони 
торгівельної фірми 

Зубчик С.С. д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

709  Принципи гласності та 
відкритості в 
адміністративному судочинстві 
України  

Кондратенко В.М. к.ю.н.  
Капля О.М.  

Академія управління 
МВС 

710  Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності судів 
загальної юрисдикції 

Костик В.Г. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

711  Адміністративно-правові засади 
реалізації ювенальної політики 
в Україні 

Максименко О.В. д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

712  Організаційно-правові засади 
службово-бойової діяльності 
підрозділів міліції громадської 
безпеки органів внутрішніх 
справ 

Мамай К.В. 
 

д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

713  Принципи змагальності та 
рівності усіх учасників перед 
законом і судом в 
адміністративному праві 
України  

Мартян О.В. к.ю.н.  
Капля О.М.  

Академія управління 
МВС 

714  Адміністративно-правове 
забезпечення обігу зброї 
невійськового призначення в 
Україні 

Мусаєлян Д.П. 
 
 

д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 
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715  Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності 
Державної автомобільної 
інспекції у сфері контролю за 
дотриманням правил 
дорожнього руху  

Прохоренко І.М. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

716  Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності органів 
внутрішніх справ України на 
повітряному транспорті 

Спаський Ю.Г.  д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

717  Громадська безпека: 
адміністративно-правове 
регулювання та організація 
діяльності щодо її охорони 

Шутий М.В. д.ю.н., проф.  
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

718  Виконавча влада України як 
об’єкт законодавчих змін в 
контексті її реформування 

Бубало О.О.  к.ю.н. доц. 
Гороть А. М. 

Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

719  Регулювання фінансової 
діяльності держави (фінансово-
правовий аспект)” 

Шляхтич В.В.  д.ю. н., проф.  
Кучерявенко М. П. 

Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

720  Адміністративно-правові 
засоби протидії  дрібному 
викраденню чужого майна на 
об’єктах залізничного 
транспорту 

Ганчук О.С. к.ю.н.  
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

721  Адміністративно-правова 
діяльність працівників 
Державтоінспекції щодо 
контролю за експлуатацією 
транспортних засобів 

Гаркуша В.В. к.ю.н.  
Мінка Т.П. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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722  Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність  Державної служби 
по боротьбі з економічною 
злочинністю в Україні 

Лібенко І.Ю. к.ю.н., доц. 
Миронюк Р.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

723  Адміністративно-правове 
регулювання захисту 
персональних даних в органах 
внутрішніх справ 

Назаренко А.Л. к.ю.н.  
Блінова Г.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

724  Правовий статус учасників 
адміністративно-деліктного 
процесу 

Олефіренко Н.А. к.ю.н., доц.   
Миронюк Р.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

725  Адміністративно-правові засади 
охорони громадського порядку 
в районі великого міста 

Пятков О.Ю. к.ю.н.  
Опацький Р.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

726  Діяльність міліції щодо 
протидії адміністративним 
правопорушенням іноземців (за 
матеріалами Автономної 
Республіки Крим) 

Смілий І.А. к.ю.н., доц.  
Морозова В.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

727  Адміністративна 
відповідальність за порушення 
правил благоустрою територій 
міст та інших населених 
пунктів 

Щербина Є.М. к.ю.н., доц.  
Заброда Д.Г. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

728  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 
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729  Адміністративна діяльність ДАІ 
МВС України   

Бєлих Д.В. к.ю.н. доц. 
 Собакарь А.О. 
 

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

730  Діяльність органів внутрішніх 
справ з протидії конфліктам на 
етнічному підґрунті в Україні 

Братковський А. В. к.ю.н., доц.  
Бабін Б.В. 

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

731  Адміністративна 
відповідальність державних 
службовців за корупційні 
правопорушення 

Васильєва О.О. к.ю.н., проф. 
Коваль М.В. 

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

732  Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
Національного центрального 
бюро Інтерполу в Україні 

Величко В.В. к.ю.н., доц.  
Устименко В.А. 

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

733  Попередження протиправних 
крадіжок вантажів на 
автомобільному транспорті: 
профілактика та фіксація 
зазначених правопорушень 

Врадій  Р.В. д.ю.н., доц. 
Шелухін М.Л. 
 

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

734  Адміністративно-правовий 
контроль і нагляд за 
банківською діяльністю в 
Україні 

Гаман С.М. к.ю.н. 
Рядінська В.О. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ ім. 
Е.О.Дідоренка 
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735  Адміністративно-правове 
забезпечення захисту 
соціальних та економічних прав 
учасників дорожнього руху в 
Україні 
(перезатвердження теми) 

Головко В.А. 
 

к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

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

736  Адміністративно-правові 
основи діяльності органів 
виконавчої влади у сфері 
захисту суспільної моралі в 
Україні» 

Золотухін С.В. к.ю.н., доцент  
Делія Ю.В. 

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

737  Адміністративно-правовий 
захист права інтелектуальної 
власності правоохоронними 
органами  України 

Кіріленко Ф.О. д.ю.н., проф.  
Курило В.І. 

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

738  Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху 

Коллер Ю.С. к.ю.н., доц.  
Собакарь А.О 

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

739  Адміністративно-правові 
заходи підвищення рівня 
дисципліни водіїв та пішоходів 
в Україні 

Крупко М.А. к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

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

740  Адміністративний нагляд 
державної автомобільної 
інспекції МВС України за 
перевезенням небезпечних 
вантажів 

Марценишин Ю. І. к.ю.н., доц.   
Собакарь А.О. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ ім. 
Е.О.Дідоренка 
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741  Забезпечення адміністративної 
відповідальності за порушення 
законодавства у сфері безпеки 
дорожнього руху в сучасних 
умовах 

Михайлов Р.І. д.ю.н., проф. 
 Петков С.В. 

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

742  Адміністративно-правові 
засоби реалізації права на 
інформацію 

Петров С.В. к.ю.н., доц.  
Мельник Р.С. 

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

743  Правові та адміністративні 
напрями 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 

744  Забезпечення законності і 
дисципліни в діяльності 
підрозділів Державної 
автомобільної інспекції МВС 
України 

Сахно А.П. к.ю.н., проф.  
Коваль М.В. 
 

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

745  Організація охорони 
громадського порядку в умовах 
надзвичайного стану 

Сахно О.М. к.ю.н., професор 
Коваль М.В. 

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

746  Провадження у справах про 
порушення порядку здійснення 
господарської діяльності на 
автомобільному транспорті 

Свенський Д. І. к.ю.н., доц. 
Ворушило В.П. 
 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ ім. 
Е.О.Дідоренка 
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747  Адміністративно-правові засади 
запобіганню торгівлею людьми 
в Україні 

Силаєв О.А. к.ю.н. 
Василенко І.К. 

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

748  Реалізація адміністративних 
стягнень за правопорушення у 
сфері БДР 

Суходольський А. 
Ю. 

к.ю.н. 
Веселов М.Ю. 
 

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

749  Державно-контрольні функцій у 
галузі виробництва ювелірної 
продукції в Україні. 

Тітова Ю.О. к.ю.н., проф.  
Коваль М.В. 

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

750  Адміністративно-правове 
забезпечення взаємодії органів 
внутрішніх справ на 
залізничному транспорті з 
місцевими органами державної 
влади та громадськістю у сфері 
охорони громадського порядку 
(перезатвердження теми) 

Тулінова Т.С. 
  

к.ю.н. 
Василенко І.К. 
 

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

751  Адміністративно-правове 
забезпечення охорони 
громадського правопорядку на 
залізничному транспорті 

Хміль О.В. к.ю.н., доц. 
 Шелухін М.Л. 

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

752  Адміністративно-правові засади 
діяльності органів місцевого 
самоврядування України та 
Польщі: порівняльний аспект 

Бучинська А.Й. д.ю.н. проф. 
Діхтієвський П.В. 

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет 
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753  Громадські роботи як вид 
адміністративного стягнення за 
законодавством України 

Алімов К.О. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 

754  Кодифікація адміністративно-
процедурного законодавства 
України 

Астахов Д.С. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Запорізький 
національний 
університет 

755  Оціночні поняття в 
адміністративно-деліктному 
процесі 

Біленко В.А. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 

756  Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
комерційних банків на ринку 
цінних паперів в Україні 

Мельник І.В. к.ю.н, проф. 
Коваль М.В. 

Запорізький 
національний 
університет 

757  Відвід (самовідвід) в 
адміністративно-
юрисдикційному процесі: 
питання теорії та практики 

Нікітенко Н.П. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 

758  Витрати в адміністративному 
процесі за законодавством 
України: питання теорії та 
практики 

Шевейко Р.І. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 

Запорізький 
національний 
університет 

759  Розгляд та затвердження 
Державного бюджету України 
як стадія бюджетного процесу 

Антоненко В.В.. к.ю.н. 
Воротіна Н.В. 

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

760  Адміністративно-процесуальні 
засади дисциплінарної 
відповідальності державних 
службовців 

Кирилюк Т.М. д.ю.н., професор 
Андрійко О.Ф. 

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

761  Процесуальні засади перегляду 
у справах про адміністративні 
правопорушення 

Кишинський А.В. д.ю.н., доцент 
Лук′янець Д.М. 

Інститут держави і права 
 ім. В.М.Корецького 
НАН України 
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762  Організаційно-правові засади 
контролю митних органів 

Короп О.В. к.ю.н., доцент 
Ісаєва Н.К. 

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

763  Правове регулювання обігу 
інформації з відкритим 
доступом 

Кукшинова О.О. д.ю.н., проф.. 
Калюжний Р.А. 

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

764  Адміністративно-правове 
регулювання дозвільних 
процедур 

Пилипчук І.Ю. к.ю.н., ст..н.с. 
Нагребельний В.П. 

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

765  Правові акти НБУ як засіб 
регулювання діяльності банків 
в Україні 

Плотнікова М.В. к.ю.н. 
Чернадчук В.Д. 

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

766  Організаційно-правові засади 
регулювання відносин 
неплатоспроможності 
банківських установ в Україні 

Собчук Ю.Г. Д.ю.н., проф. 
Чернадчук В.Д. 

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

767  Застосування  аналогії закону в 
адміністративному судочинстві 

Соколов В.М. дю.н., доцент 
Лук′янець Д.М. 

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

768  Реалізація в адміністративному 
судочинстві України права на 
судовий захист 

Трегубов Е.Л. д.ю.н., проф. 
Кубко Є.Б. 

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

769  Правові засади функціонування 
державної виконавчої служби 
та перспективи її розвитку 

Бачук Б.Я. к.ю.н., доц. 
Горбунова Л.М. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

770  Адміністративно-господарські 
санкції та адміністративна 
відповідальність за 
законодавством України 

Добрянська Н.В. к.ю.н., проф. 
Демський Е.Ф. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

771  Принципи інформаційного 
права та їх розвиток в Україні 

Каденюк Д.Л. д.ю.н., проф. 
Нижник Н.Р. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 
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772  Організаційно-правовий 
механізм забезпечення права на 
доступ до правової інформації в 
Україні 

Коваленко Л.М. к.ю.н., доц.  
Горбунова Л.М. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

773  Роль правових актів 
Національного банку України в 
забезпеченні стабільності 
банківської системи України 

Кондрацька Ю.Б. д.ю.н., доц. 
Орлюк О.П. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

774  Організаційно-правовий 
механізм забезпечення 
примусового виконання 
судових рішень в Україні 

Кузь О.Р. к.ю.н., доц.  
Горбунова Л.М. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

775  Правові засади захисту 
інформації суб’єктів 
господарювання від 
протиправних посягань 

Вращук К.М. д.ю.н., доц. 
Гордієнко С.Г.  

Київський міжнародний 
університет 

776  Публічні фінанси як об’єкт 
правової охорони 

Головенко О.Д. к.ю.н.  
Миськів Л.І. 

Київський міжнародний 
університет 

777  Правове регулювання 
обов’язкових платежів, що 
пов’язані з отриманням спадку 

д.ю.н., проф. Доманська О. А. 
Савченко Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 

778  Фінансове право та фінансове 
законодавство: становлення і 
розвиток 

Пендюр В.В. д.ю.н., проф. 
Савченко Л.А. 

Київський міжнародний 
університет 

779  Суд як суб’єкт провадження у 
справах про адміністративне 
порушення в Україні 

Супрун Г.Б. к.ю.н., доц.   
Рядінська В.О. 

Київський міжнародний 
університет 

780  Фінансово-правове 
регулювання ринку цінних 
паперів в Україні 

Гедзюк О.В. доц.  
Кадькаленко С.Т. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 
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781  Дорохін Д.В. Правові основи участі місцевих 
громад у бюджетному процесі 
(порівняльно-правовий аспект) 
(уточнення теми) 

 
проф. 
Орлюк О.П. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

782  Правове регулювання 
акцизного податку 

Казацька М.Д. проф.  
Пришва Н.Ю. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

783  Правовий захист суспільства 
від шкідливої інформації 

Лисенко О.О. д.ю.н.  
Гриценко І.С. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

784  Адміністративно-правове 
регулювання реформування 
системи органів виконавчої 
влади: порівняльно-правовий 
аспект 

Міхровська М.С. доц.  
Ващенко Ю.В. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

785  Правове регулювання 
оподаткування фізичних осіб 
при здійсненні операцій з 
цінними паперами 

Мостовенко С.М. проф.  
Орлюк О.П. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

786  Нерезиденти як суб’єкти 
податкових правовідносин 

Мусійчук І.М. проф.  
Пришва Н.Ю. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

787  Адміністративно-правове 
регулювання державного 
управління в сфері охорони 
здоров’я 

Сесемко А.О. проф.  
Орлюк О.П. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

788  Правові засади державного 
фінансового контролю у сфері 
державних закупівель 

Скирта Д.В. доц.  
Ващенко Ю.В, 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

789  Право на оскарження як 
елемент правового статусу 
платника податків 

Сойнікова М.О. доц.  
Гетьманцев Д.О. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 
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790  Правове регулювання податку 
на додану вартість 

Федчишин Ю.А. доц.  
Гетьманцев Д.О. 

Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

791  Адміністративний примус у 
сфері захисту економічної 
конкуренції 

Борсук Н.Я 
 

д.ю.н., проф. 
Савченко Л.А. 

Київський університет 
права НАН України 

792  Правові засади оподаткування 
об'єктів права інтелектуальної 
власності в Україні 

Коновалов М.Є 
 

к.ю.н., доц. 
Ісаєва Н.К. 

Київський університет 
права НАН України 

793  Юридична відповідальність за 
порушення інформаційного 
законодавства у сфері 
діяльності засобів масової 
інформації 

Сакун Д.І.  к.ю.н., доц. 
Костецька Т.А. 
 

Київський університет 
права НАН України 

794  Адміністративно-правове 
регулювання відповідальності у 
сфері екологічної безпеки 

Москаленко С.І. к.ю.н. доц. 
Манжула А.А. 

Класичний приватний 
університет 

795  Адміністративно-правове  
регулювання діяльності органів 
державної влади у сфері 
реєстрації фізичних осіб 

Мехтієва Т.В. д.ю.н. проф. 
Пєтков С.В. 

Класичний приватний 
університет 

796  Державна служба в Україні та 
Федеративній Республиці 
Німеччині: порівняльно-
правовий аналіз 

Агєнтаєва В.В. к.ю.н. доц. 
Максакова Р.М. 

Класичний приватний 
університет 

797  Правове регулювання 
валютного контролю в Україні 

Кузнєцов С.А. д.ю.н. доц. 
Монаєнко А.О. 

Класичний приватний 
університет 

798  Правове регулювання видатків 
на професійно-технічну освіту в 
Україні 

Аніщенко М.А. д.ю.н. доц. 
Монаєнко А.О. 

Класичний приватний 
університет 

799  Правове регулювання 
фінансової діяльності органів 
державної влади в Україні 

Терентьєва О.К. д.ю.н. доц. 
Монаєнко А.О. 

Класичний приватний 
університет 
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д.ю.н. доц. 
Монаєнко А.О. 

800  Фінансово-правові аспекти 
пенсійного страхування в 
Україні 

Данилова Т.А. Класичний приватний 
університет 

801  Правове регулювання 
фінансової діяльності органів 
місцевого самоврядування в 
Україні 

Шухнін А.С. д.ю.н. доц. 
Монаєнко А.О. 

Класичний приватний 
університет 

802  Фінансово-правове 
регулювання ринку цінних 
паперів в Україні 

Бєлікова О.В. д.ю.н. доц. 
Монаєнко А.О. 

Класичний приватний 
університет 

803  Адміністративно-правові 
відносини у сфері додержання 
державних стандартів України в 
галузі будівництва 

Євтушенко В.В. д.ю.н. проф. 
Пєтков С.В. 

Класичний приватний 
університет 

804  Адміністративно-правове 
забезпечення протидії 
захопленню підприємств в 
Україні 

Тараненко А.О. д.ю.н. проф. 
Пєтков С.В. 

Класичний приватний 
університет 

805  Адміністративно-правове 
забезпечення народного 
волевиявлення в Україні 

Циверенко Г.П. д.ю.н. проф. 
Пєтков С.В. 

Класичний приватний 
університет 

806  Адміністративно-правове 
регулювання зовнішньої 
міграції в Україні 

Ляшко І.В. к.ю.н. доц. 
Максакова Р.М. 

Класичний приватний 
університет 

807  Правові стимули у податковому 
праві 

Піскарьов А.О. к.ю.н. 
Будько З.М. 

Класичний приватний 
університет 

808  Презумпція невинуватості в 
податковому деліктному 
провадженні 

Свириденко К.В. к.ю.н. 
Будько З.М. 

Класичний приватний 
університет 

809  Рішення місцевих рад як 
джерела адміністративного 
права України 

Баєва Л.В. к.ю.н. доц. 
Максакова Р.М. 

Класичний приватний 
університет 
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810  Адміністративно-правові 
основи регулювання 
відповідальності за 
правопорушення у 
фармацевтичній сфері 

Алексєєв О.Г. д.ю.н. проф. 
Пєтков С.В. 

Класичний приватний 
університет 

811  Механізм адміністративно-
правового забезпечення 
культурних прав і свобод 
людини і громадянина в Україні 

Синиця В.М. к.ю.н. доц. 
Максакова Р.М. 

Класичний приватний 
університет 

812  Адміністративно-правові 
основи реєстрації прав 
власності на нерухоме майно 

Барц Я.Є. д.ю.н. проф. 
Пєтков С.В. 

Класичний приватний 
університет 

813  Публічне адміністрування у 
сфері охорони громадського 
порядку 

Аблякімова Е.Р. к.ю.н., доц. 
Басова Ю.Ю. 
 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

814  Адміністративно-правовий 
статус адміністративних 
комісій 

Бабаніна Н.С. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

815  Правове забезпечення захисту 
відомчих інформаційних 
ресурсів ОВС України 

Бойченко О.О. д.ю.н., доц. 
Попов С.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

816  Адміністративно-правові засади 
діяльності органів внутрішніх 
справ України в сфері охорони 
громадського порядку на 
повітряному транспорті 

Веліляєв А.Х. к.ю.н. 
Єремєєв Д.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

817  Адміністративно-правові засади 
атестації працівників 
прокуратури 

Гузь О.Ю. к.ю.н., доц. 
Миронова О.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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818  Провадження у справах, 
пов’язаних із виборчим 
процесом, в адміністративному 
судочинстві України 

Єрємєєва М.О. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

819  Стадії провадження у справах 
про адміністративні 
правопорушення 

Захаров А.В. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

820  Організаційно-правові засади 
здійснення державного 
фінансового моніторингу в 
Україні 

Коломієць І.В. к.ю.н. 
Буткевич С.А. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

821  Організаційно-правові засади 
контролю у сфері державної 
служби 

Нозріна Т.Ю. к.ю.н., доц. 
Анохіна Л.С. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

822  Нормативно-правові засади 
захисту інформаційних ресурсів 
органів державної влади 

Ончурова О.О. к.т.н., доц.  
Бойченко О.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

823  Адміністративна 
відповідальність 
військовослужбовців 
внутрішніх військ МВС 
України 

Селіцька М.Г. к.ю.н., доц. 
Попов С.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ  

824  Правовий механізм видворення 
фізичних осіб за межи України 

Соловйов К.М. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 



132

Організація діяльності органів 
внутрішніх справ під час 
здійснення народного 
волевиявлення в Україні: 
(адміністративно-правовий 
аспект) 

Стрюков Д.О. 825  к.ю.н. 
Єремєєв Д.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

826  Адміністративно-правовий 
статус громадськості як 
суб’єкту протидії корупції в 
Україні 

Татарінцев Т.О. к.ю.н., доц. 
Поклонська О.Ю. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

827  Адміністративно-правові засади 
контролю та нагляду за 
законністю у сфері дозвільної 
діяльності 

Шапочка Т.І. д.ю.н., проф. 
Рябченко О.П. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

828  Правове забезпечення 
виконання бюджетних 
зобов’язань платниками 
податків 

Васильєва Н.С. д.екон.н., проф. 
Бурбело О.А. 

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

829  Державне регулювання новітніх 
форм господарювання в 
контексті зміцнення 
економічної безпеки України  

Диковенко К.О. к.ю.н., доц. 
Єськов С.В. 
 

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

830  Адміністративне судочинство у 
справах щодо спорів громадян з 
органами внутрішніх справ 
України 

Занков О.В. к.ю.н., доц. 
Афанасьєв К.К. 
 

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

831  Адміністративна 
відповідальність за 
правопорушення у виборчому 
процесі 

Ірклієвська М.О. к.ю.н., доц. 
Афанасьєв К.К. 

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

832  Попередження в системі 
адміністративних  стягнень 

Керезора М.О. к.ю.н. 
Несвіт Є.О. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О. Дідоренка 
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833  Адміністративно-правове 
забезпечення профілактики 
правопорушень на 
залізничному транспорті 

Лісунова Т.М. к.ю.н., доц. 
Афанасьєв К.К. 

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

834  Процес доказування у справах 
про адміністративні 
правопорушення на 
автомобільному транспорті 

Олексіїва І.М. к.ю.н., доц. 
Головін А.П. 

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

835  Адміністративне затримання: 
правові та організаційні засади 
застосування органами 
внутрішніх справ України 

Роговенко С.С.  к.ю.н.  
Саєнко С.І. 

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

836  Адміністративно-правовий 
режим обігу пристроїв для 
відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми 
властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії 

Світличний Є.Г. к.ю.н., доц. 
Ткаченко В.І. 
 

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

837  Виконання постанов у справах 
про адміністративні 
правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Щербатюк Д.Г. д.ю.н., проф. 
Голосніченко І.П. 

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

838  Адміністративно-правове 
регулювання застосування 
публічних атрибутів і символів 
Української держави 

Баїк О.І. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

839  Організація охорони 
громадського порядку в умовах 
окремого регіону України 

Бльок В.М. д.ю.н. проф. 
Остапенко О.І. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  
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Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

840  Адміністративно-правове 
забезпечення укладення 
колективних договорів та угод в 
Україні 

Бобко У.П. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 

841  Правова конструкція 
адміністративних норм та їх 
застосування органами 
виконавчої влади 

Бондаренко В.А. к.ю.н. 
Єсімов С.С. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

842  Інформаційна безпека як 
складова національної безпеки 
держави: адміністративно-
правовий аспект 

Коминар Н.М. к.ю.н., доц. 
Тиндик Н.П. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

843  Адміністративно-правові засади 
діяльності приватних 
навчальних закладів України 

Міщук І.В. к.ю.н., проф. 
Цимбалюк В.І. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

844  Адміністративно-правові 
заходи безпеки громадян на 
залізничному транспорті 
України  

Нор У.М. к.ю.н., доц. 
Ковалів М.В.  

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

845  Правове забезпечення 
виконавчого провадження у 
справах про адміністративні 
правопорушення в Україні 

Отчак Н.Я. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

846  Адміністративна 
відповідальність юридичних 
осіб за порушення в галузі 
споживання паливно-
енергетичних ресурсів 

Прокопець Б.М. д.ю.н.. доц. 
Тиндик Н.П. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

847  Адміністративна 
відповідальність в системі 
юридичної відповідальності  за 
корупційні діяння 

Сирота В.В. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  
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Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

848  Публічний статус об’єднань 
громадян в Україні: 
адміністративно-правовий 
аспект 

Соха С.І. к.ю.н.,  доц. 
Ковалів М.В. 

849  Контроль органів внутрішніх 
справ України за дотриманням 
адміністративного 
законодавства суб’єктами 
господарської та 
підприємницької діяльності 

Стародубцева Т.Л. к.ю.н., доц. 
Парасюк М.В. 
 

Львівський держаний 
університет внутрішніх 
справ  

850  Фінансово-правові основи 
загальнообов’язкового 
державного медичного 
страхування 

Жмурко О.В. д.ю.н., проф. 
Заверуха І.Б. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

851  Особливості провадження в 
справах, що пов’язані з 
виборчим процесом у 
адміністративному судочинстві 
України 

Криса Т.І. к.ю.н ,доц. 
 Ткач Г.Й. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

852  Апеляційне провадження в 
адміністративному судочинстві 
України 

Сало Л.Б. к.ю.н., доц. 
 Школик А.М. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

853  Публічно-правовий спір як 
предмет юрисдикційної 
діяльності адміністративного 
суду 

Хлібороб Н.Є. к.ю.н ,доц. 
 Ткач Г.Й. 

Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 

854  Адміністративно-правові 
засоби забезпечення 
інформаційної безпеки в 
Україні 

Березовська І.Р. 
 

к.ю.н., доц. 
Чистоклетов Л.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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д.ю.н., проф. 855  Адміністративне розслідування 
як стадія адміністративно-
деліктного процесу 

Білова С.Л. 
 Олефір В.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

856  Правове регулювання 
діяльності у сфері 
інформаційних технологій в 
Україні 

Боюка В.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Хахановський В.Г. 
 

Національна академія 
внутрішніх справ 

857  Адміністративно-правове 
забезпечення права на освіту та 
фахову підготовку інвалідів 

Булик І.Л. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

858  Класифікація адміністративних 
деліктів 

Вовчук М.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

859  Урядові органи державного 
управління МВС України 

Воронятніков О.О. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

860  Правове регулювання 
податкових надходжень 
місцевих бюджетів 

Гнідая А.Є. 
 

к.ю.н., доц. 
Павлов Д.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

861  Адміністративно-правове 
регулювання діяльності 
підрозділів кадрового 
забезпечення в органах 
внутрішніх справ України 

Діденко І.В. 
 

к.ю.н. 
Лупало О.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

862  Міністерство фінансів України 
як суб’єкт бюджетних 
правовідносин 

Єрмаков М.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Кузьменко О.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

863  Платні адміністративні послуги, 
які надаються органами і 
підрозділами МВС України 

Жугда О.К. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

864  Організаційно-правові засади 
підвищення ефективності 
використання коштів місцевих 
бюджетів України 

Заруцька Ю.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Павлов Д.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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865  Оскарження адміністративних 
послуг у Великій Британії 

Іващенко О.Ю. д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

866  Реординаційні відносини за 
участю міліції 

Ігнатенко Л.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Іщенко Ю.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

867  Організаційно-правові засади 
діяльності ізоляторів 
тимчасового тримання органів 
внутрішніх справ 

Когунь А.М. к.ю.н. 
Братель С.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

868  Правові та організаційні засади 
діяльності оперативних 
підрозділів по запобіганню 
відмивання коштів в банках 

Коновалов О.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Користін О.Є. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

869  Організаційно-правове 
забезпечення режиму 
секретності в органах 
внутрішніх справ 

Костенко І.В. к.ю.н., доц. 
Константінов С.Ф. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

870  Адміністративно-правове 
регулювання прикордонного 
контролю 

Костін О.Ю. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

871  Адміністративно-правова 
охорона сім’ї, дітей та молоді 

Костіна Є.В. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

872  Правове забезпечення 
інформаційної безпеки в 
Україні 

Красіков Д.О. д.ю.н., проф. 
Калюжний Р.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

873  Правові та організаційні засади 
фінансової безпеки в Україні 

Кургаєва І.С. 
 

к.ю.н.  
Герасименко Л.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

874  Забезпечення безпеки 
дорожнього руху 
адміністративно-правовими 
засобами 

Кутерга М.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Лошицький М.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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875  Правові та організаційні засади 
економічної безпеки в 
аграрному секторі 

Лавринчук О.М. д.ю.н., проф. 
Користін О.Є. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

876  Організаційно-правові засади 
фінансового та матеріально-
технічного забезпечення судів в 
Україні 

Лемещук Л.В. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Чубенко А.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

877  Звернення громадян до органів 
внутрішніх справ 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Мазурчак О.В. 
 

к.ю.н. Братель С.Г. 

878  Адміністративно-правове 
регулювання реалізації права 
громадян на інформацію 

Малина І.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Олефір В.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

879  Оперативно-розшукове 
забезпечення економічної 
безпеки України 

Марчевський С.В. 
 

д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

880  Правове регулювання податку 
на додану вартість в Україні 

Машковська І.Л. 
 

к.ю.н.,  доц. 
Кузьменко О.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

881  Адміністративно-правовий 
примус у системі фінансового 
моніторингу 

Мораренко І.В. д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

882  Позов в адміністративному 
судочинстві 

Мостова Н.В. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

883  Адміністративно-правові засади 
набуття дії права на управління 
транспортними засобами та 
його припинення 

Невесьолова А.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Куликов В.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

884  Фінансово-правовий механізм 
регулювання державних 
закупівель 

Новаковець В.М. к.ю.н. 
 Півовар Ю.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

885  Правові основи оподаткування 
операцій з природним газом в 
Україні 

Овдієнко В. Ю. 
 

к.ю.н., доц. 
Кузьменко О.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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Проник О.Ю. 886  Адміністративно-правова 
протидія ксенофобії в Україні 

к.ю.н., доц. 
Лошицький М.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

887  Протидія незаконному обігу 
наркотичних засобів, 
дільничним інспектором міліції 

Репецька Х.І. 
 

к.ю.н., доц. 
Чабан В.П. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

888  Публічне адміністрування 
оформлення та видачі візових 
документів для в’їзду в Україну 

Савранчук Л.Л. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

889  Національна академія 
внутрішніх справ 

Адміністративно-правові засади 
відповідальності юридичних 
осіб за податкові 
правопорушення 

Сакали М.Я. 
 

к.ю.н., доц. 
Квітка Я.М. 

890  Правові основи оптимізації 
місцевого оподаткування в 
Україні 

Семенець Р.М. 
 

к.ю.н., доц.  
Кузьменко О.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

891  Правове регулювання 
зовнішніх державних боргових 
відносин 

Сергієнко О.П. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Удовик М.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

892  Адміністративно-правові 
процедури регулювання 
доходів і видатків місцевих 
бюджетів в Україні 

Скуляк М.В. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

893  Правові та організаційні засади 
діяльності міграційних служб 
країн Європи 

Стрільченко Є.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Олефір В.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

894  Правові та організаційні засади 
взаємодії правоохоронних 
органів з суб’єктами 
фінансового моніторингу 

Тараненко О.В, д.ю.н., проф. 
Коваленко В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

895  Адміністративно-правове 
забезпечення права громадян на 
засоби самооборони 

Тимошенко К.О. д.ю.н., доц. 
Константінов С.Ф. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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896  Правові та організаційні засади 
інвестиційної безпеки в Україні 

Ткаченко Л.І. к.ю.н.  
Герасименко Л.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

897  Адміністративно-правові засади 
здійснення державної охорони в 
Україні 

Ткаченко О.О. д.ю.н., проф. 
Олефір В.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

898  Адміністративно-правові засади 
охорони праці в органах 
внутрішніх справ 

Федорчак І.В. д.ю.н., проф. 
Копан О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

899  Адміністративний контроль у 
сфері господарської діяльності 

Фіголь Н.С. к.ю.н., доц. 
Іщенко Ю.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

900  Фінансово-правове 
забезпечення банківських 
вкладів в Україні 

Хімач К.О. к.ю.н., доц. 
Павлов Д.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

901  Рішення, дії та бездіяльність 
ДАІ в адміністративно-
деліктному провадженні та їх 
оскарження 

Червінчук А.В. к.ю.н. 
Пастух І.Д. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

902  Публічне адміністрування 
заохочень 

Чернецький Є.Є. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 
 

Національна академія 
внутрішніх справ 

903  Адміністративно-правове 
регулювання позашкільної 
освіти в Україні 

Чорна В.Г. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

904  Публічне адміністрування у 
сфері цивільного захисту 
населення 

Шевченко Л.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьменко О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

905  Норми адміністративно-
процесуального права 

Бенедик В.І. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

906  Адміністративно-правове 
регулювання інформаційних 
правовідносин в Україні 

Біленська Д.О. д.ю.н., проф. 
Гаращук В.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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Білоус В.В. д.ю.н., проф. 907  Організаційно-правові засади 
реалізації контролю за обігом 
публічних грошових коштів 

Кучерявенко М.П. 
Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

908  Правове регулювання 
міжбюджетних відносин 

Бондар Ю.О. к.ю.н., доц. 
Лукашев О.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

909  Адміністративно-правові спори: 
загальна характеристика та 
адміністративний порядок їх 
вирішення 
(перезатвердження теми) 

Бринцева Л.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Червякова О.Б. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

910  Організаційно-правові засади та 
принципи кадрового 
забезпечення апарату органів 
виконавчої влади в Україні 

Ємельянова О.О. д.ю.н., проф. 
Битяк Ю.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

911  Адміністративно-правові засади 
управління у сфері соціального 
захисту сім’ї, дітей та молоді 

Закриницька В.О. д.ю.н., проф. 
Матюхіна Н.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

912  Адміністративне судочинство в 
спорах щодо прийняття на 
публічну службу, її 
проходження і звільнення зі 
служби 

Зарубіна І.Н. к.ю.н., доц. 
Писаренко Н.Б. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

913  Систематизація митного 
законодавства: сутність та 
форми 

Калініченко А.І. д.ю.н., проф. 
Гаращук В.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

914  Докази та доказування в 
адміністративному судочинстві 

Калмикова Я.С. к.ю.н., доц. 
Червякова О.Б. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

915  Правова природа податкових 
спорів та їх вирішення 

Караченцев І.В. к.ю.н., доц. 
Лукашев О.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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916  Управління телекомунікаціями 
України: організаційно-правові 
засади 

Матвієнко Т.Г. к.ю.н., доц. 
Зуй В.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

917  Правова природа процедур 
податкової звітності 

Паркулаб В.Г. к.ю.н., доц. 
Кобильнік Д.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

918  Податкова правосуб’єктність 
фізичних осіб 

Пліс І.О. к.ю.н., доц. 
Федоров С.Є. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

919  Оскарження в суді постанов в 
справах про адміністративні 
правопорушення 

Русанова В.Б. к.ю.н., доц. 
Писаренко Н.Б. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

920  Методи фінансового контролю: 
правова природа та види 

Сафронова К.В. к.ю.н., доц. 
Россіхіна Г.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

921  Гармонізація митного 
законодавства України до 
вимог Європейського Союзу 

Чорна О.А. д.ю.н., проф. 
Настюк В.Я. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

922  Правове регулювання митних 
режимів переробки 

Чуприна О.В. к.ю.н., доц. 
Шульга М.Г. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

923  Правовий статус платника 
податку на додану вартість в 
Україні 
(перезатвердження теми) 

Шаренко М.С. 
  

д.ю.н., проф. 
Кучерявенко М.П. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

924  Правова природа 
територіальних податкових 
звільнень 

Шутова О.С. к.ю.н., доц. 
Кобильнік Д.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

925  Правове регулювання єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування 

Якуша Н.В. к.ю.н., доц. 
Кобильнік Д.А. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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926  Адміністративно-процедурні 
питання передачі земель у 
власність та у користування 

Батова Хан-Біче Б. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України 

927  Організаційно-правові основи 
діяльності Центру державного 
кадастру 

Дєдова М.В. д.ю.н., доц.  
Ладиченко В.В. 

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України 

928  Організаційно-правові засади 
діяльності державної інспекції 
охорони, відтворення водних 
живих ресурсів та регулювання 
рибальства 

Кідалов С.О. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України 

929  Адміністративно-правові засади 
діяльності лісової охорони 

Козачук О.А. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України 

930  Застосування заходів 
процесуального примусу в 
адміністративному процесі 

Кузьменко В.А. д.ю.н., доц.  
Ладиченко В.В. 

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України 

931  Організаційно-правові засади 
захисту прав на результати 
творчої діяльності 

Куркова К.М. д.ю.н., проф. 
Курило В.І. 

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України 

932  Правовий статус третіх осіб в 
адміністративному процесі 

Савченко А.І. д.ю.н., доц.  
Ладиченко В.В. 

Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування 
України 

933  Адміністративно правові засади 
діяльності державних органів в 
сфері приватизації 

Антипенко І.В. к.ю.н., с.н.с. 
Новицький А.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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Організаційно-правові засади 
здійснення фінансового 
моніторингу у банківських 
установах України 

934  Білько Т.О. д.ю.н., доц.  
Орлюк О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

935  Суб’єкти фінансового 
моніторингу в Україні у 
протидії легалізації 
(відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом 

Бірюкова І.Г. к.ю.н., доц.  
Касьяненко Л.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

936  Правова характеристика 
валових витрат при 
оподаткуванні прибутку 
підприємства 

Віхляєв О.К. к.ю.н. 
Шептухов- 
ський С.Є. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

937  Адміністративно-правове 
забезпечення сфери 
торговельної діяльності в 
Україні 

Грищенко В.В. к.ю.н, проф. 
Коваля М.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
 

938  Адміністративно-правові засади 
діяльності вищих 
спеціалізованих судів України 

Дерев’янко В.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Забарний Г.Г. 
 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

939  Органи публічної адміністрації 
як суб’єкти адміністративного 
права 

Друцул Т.І.  к.ю.н., доц. 
 Мацелик Т.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

940  Адміністративні юрисдикційні 
провадження в сфері 
господарської діяльності 

Жданова Н.Г. д.ю.н., проф.  
Рябченко О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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941  Правове та організаційне  
забезпечення системного 
реформування сфери фізичної 
культури та спорту в Україні 

Замідра С.В. к.ю.н., доц.  
Буханевич О.М. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

942  Правове регулювання ввезення 
транспортних засобів на 
територію України 

Кабанець В.В. к.ю.н, доц.  
Цимбал Т.Я. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

943  Правове регулювання 
мінімізації ризиків на 
фінансових ринках України 

Коваленко В.В. д.ю.н., доц.  
Ковальчук А.Т. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

944  

 

Адміністративна 
відповідальність юридичних 
осіб за порушення податкового 
законодавства 

Кривенко Д.В. к.ю.н., доц.  
Мацелик Т.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

945  Адміністративно-юрисдикційні 
провадження в діяльності 
органів ДПС України 

Кривонос Д.М. к.ю.н.  
Параниця С. П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

946  Публічний та приватний 
інтереси в податковому праві 

Лакушева Є.В. к.ю.н., доц.  
Лукашев О.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

947  Функції податків, правова 
природа та засади реалізації 

Лисицький І.В. д.ю.н., доц.  
Нечай А.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

948  Правові та організаційні засади 
кадрової роботи у 
правоохоронних органах СБУ, 
ДПСУ, ДПС 

Лось М.Ю. д.н.держ.упр., доц.  
Сіцінський А.С. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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949  Адміністративно-правове 
регулювання історико-
культурної спадщини в Україні 

Наконечна О.В. к.ю.н., доц. 
Мацелик  М.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

950  Адміністративно-правовий 
статус Державної комісії з 
врегулювання ринків 
фінансових послуг України 

Насонова Л.О. д.ю.н., доц. 
Орлюк О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

951  Адміністративно-правове 
регулювання нотаріальної 
діяльності в Україні 

Палієнко У.О. д.ю.н., доц.  
Галунько В.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

952  Адміністративно-правове 
регулювання процедур 
відновлення 
платоспроможності та 
банкрутства суб’єктів 
господарювання з часткою 
державної власності 

Пархомчук Р.І. к.ю.н., проф.  
Усенко В.Ф. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

953  Адміністративно-правові засади 
функціонування юридичних 
клінік 

Савелова Ю.М. к.ю.н., доц.  
Кузьменко О.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
 

954  Правові аспекти конфліктів у 
сфері податкових відносин: 
питання теорії та практики 
правового регулювання 

Свириденко В.М.  к.ю.н., доц.  
Латковська Т.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

955  Фінансово-правові аспекти 
загальної та спеціальної 
процедури банкрутства 

Скутельник П.Ф. д.ю.н., проф.  
Орлюк О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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Рябченко О.П. 
956   Адміністративно-правові 

засади охорони і захисту прав 
платників податків податковою 
міліцією 

Соломаха О.М. д.ю.н., проф.  Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

957  Податкові агенти як суб’єкти 
податкового права 

Стріяшко Г.М. к.ю.н., доц.  
Мацелик Т.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

958  Адміністративно-правове 
регулювання публічної служби 
в державних податкових 
адміністраціях в Україні 

Сусловець А.О. к.ю.н., доц.  
Мулявка Д.Г. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

959  Адміністративно-правова 
профілактика податкових 
правопорушень 

Талах А.М. к.ю.н., доц.  
 Цимбал Т.Я. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

960  Адміністративно-правові засади 
регулювання соціального 
обслуговування 
малозабезпечених верств 
населення 

Ткаченко Л.Г. к.ю.н., доц.  
Мацелик М.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

961  Адміністративна 
відповідальність, пов’язана з 
порушенням режиму утримання 
в установах виконання 
покарань 

Ткаченко О.Г. к.ю.н., доц.  
Мулявка Д.Г. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

962  Правові засади функціонування 
систем електронних грошей у 
сфері електронної комерції 

Трубін І.О.  д.ю.н., проф.  
Калюжний Р.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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963   Юридичні гарантії надходжень 
податків, зборів до бюджетів та 
державних цільових фондів 
України 

Чернетченко В.В. д.ю.н., проф.  
Рябченко О.П. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

964  Правові основи податкового 
адміністрування в Україні 

Чинчин М.М. к.ю.н., доц. 
Лукашев О.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

965  Адміністративно-правові засади 
взаємодії суб’єктів протидії 
насильства в сім’ї 

Шамрук Н.Б. к.ю.н., доц.  
Галай А.О. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

966  Механізм забезпечення прав і 
свобод людини в 
адміністративній діяльності 
МВС України 

Шарго Н.Л. к.ю.н., доц. 
Петрова І.П 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

967  Правове регулювання 
оподаткування майна в Україні 

Шкільова Н.В.  д.ю.н., доц.   
Криницький І.Є. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

968  Альтернатива в митному праві 
України 

Абакуменко О.В. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

969  Процесуальні строки в 
адміністративному судочинстві 
України 

Аракелян М.М. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

970  Предметна підсудність 
адміністративних судів в 
Україні 

Білуга С.В. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

971  Адміністративно-правові засади 
контролю за посередницькою 
діяльністю в галузі митної 
справи 

Данелюк В.І. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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972  Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність капітана морського 
(річного) порту 

Дудар Г.П. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

973  Міжнародно-правові підстави 
«спеціальної» компенсації 
витрат рятувальника майна на 
морі 

Єфімов О.О. к.ю.н., доц. 
Кузнецов С.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

974  Особливості тлумачення норм 
міжнародних морських 
конвенцій 

Жорник І.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Кузнецов С.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

975  Герменевтика норм 
міжнародних морських 
конвенцій 
(зміна теми) 

Жорник І.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Кузнецов С.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

976  Митне провадження на 
морському транспорті 
(уточнення теми) 

Зотенко О.О. 
 

д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

977  Митне регулювання 
прикордонної торгівлі 

Качан В.В. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

978  Адміністративно-правовий 
статус апарату Верховної Ради 
України 

Козій І.С. к.ю.н., доц. 
Біла-Тіунова Л.Р. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

979  Використання статистики в 
митній справі 

Кравченко П.А. д.ю.н., проф. 
Додін Є.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

980  Адміністративно-правові 
основи застосування захисних 
заходів у зовнішній торгівлі 

Панфілова О.Є. д.ю.н., проф. 
Корміч Б.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

981  Адміністративно-правовий 
статус Державної судової 
адміністрації України 

Сєрий Д.А. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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982  Провадження в 
адміністративних судах 
України 

Агєєв О.В. к.ю.н., доц.  
Бевзенко В.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

983  Особисті та майнові права 
громадян як об’єкт 
адміністративно-правової 
охорони органами внутрішніх 
справ на залізничному 
транспорті 

Боданюк М.А. к.ю.н., доц.  
Ульянов О.І. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

984  Адміністративно-правові 
питання взаємодії служби 
дільничних інспекторів міліції з 
Державною прикордонною 
службою України 

Кисличенко Д.М. к.ю.н., доц. 
Коропатова О.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

985  Адміністративно-правове 
регулювання безпеки 
дорожнього руху в Україні 

Муцко В.Ф. к.ю.н., доц.  
Волощук А.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

986  Адміністративно-правовий 
захист права на об’єкти 
інтелектуальної власності в 
Україні 

Пишна А.Г. к.ю.н., доц.  
Ульянов О.І. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

987  Нормативна діяльність 
Кабінету Міністрів України 

Васильєва С.О. к.ю.н., доц.  
Миколенко О.І. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

988  Правова природа та роль 
кредитних договорів у 
вдосконаленні фінансово – 
кредитних відносинах 

Ковальчук Є.М. д.ю.н., акад.  
Васильєв А.С. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

989  Адміністративна 
відповідальність посадових 
осіб, що залучені до проведення 
виборчого процесу 

 Стукаленко В.А. к.ю.н., доц.  
Миколенко О.І. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 
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990  Правове регулювання застави 
корпоративних прав 

Ткаченко К.Є. к.ю.н., доц. 
Смітюх А.В. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

991  Фінансовий контроль в Україні 
(адміністративно-правовий 
аспект) 

Удовиченко О.Ф. д.ю.н., акад. 
Васильєв А.С. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

992  Заходи примусу у виконавчому 
провадженні України 

Чеголя Є.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Миколенко О.І.  

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

993  Адміністративно-правове 
регулювання справляння 
податку з доходів фізичних осіб 
в Україні 

Журавський С.А. д.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Сумський державний 
університет 

994  Бюджетне законодавство 
України: стан та напрями 
вдосконалення 

Чернадчук О.В. д.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Сумський державний 
університет 

995  Правове регулювання протидії 
інформаційним війнам в 
Україні  

Абакумов В.М. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

996  Адміністративно-правові засади 
інформаційного забезпечення 
діяльності підрозділів міліції 
громадської безпеки  

Артем’єва Д.В. д.ю.н., доц. 
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

997  Застосування міліцією заходів 
адміністративного примусу, що 
обмежують особисту свободу 
громадян  

Басалик О.І. к.ю.н., доц.  
Гуменюк В.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

998  Адміністративно-правові засади 
виховної діяльності вищих 
навчальних закладів України  

Бондаренко О.В. к.ю.н. 
Миськів Л.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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999  Адміністративно-правове 
регулювання взаємодії органів 
Служби безпеки України з 
іншими державними органами 
місцевого самоврядування та 
громадськістю 

Верхогляд В.О. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1000  Правове регулювання 
державного фінансового  
контролю за діяльністю з 
морського страхування 
(фінансово-правовий аспект)  

Губіна Г.Л. д.ю.н., доц.  
Гетьманець О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1001  Система управління якістю в 
діяльності органів внутрішніх 
справ України: 
адміністративно-правові засади  

Довгань О.І. к.ю.н., доц.  
Джафарова О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1002  Забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина в 
адміністративно-процесуальній 
діяльності органів місцевого 
самоврядування 

Дубінін М.М. д.ю.н., проф. 
Тищенко М.М.  

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1003  Правове регулювання 
інформаційного забезпечення 
діяльності судів 

Єльцов В.О. к.ю.н., доц.  
Панова І.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1004  Адміністративно-правове 
регулювання охоронної 
діяльності в Україні 

Єщук О.М. д.ю.н., доц.  
Галунько В.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1005  Реалізація правоохоронної 
функції держави органами 
внутрішніх справ України  

Загуменна Ю.О. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1006  Правове забезпечення 
інформаційної безпеки особи 

Заєць О.В. к.ю.н., доц.  
Панова І.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1007  Адміністративно-правові засади 
діяльності підрозділів 
ветеринарної міліції щодо 
профілактики та ліквідації 
наслідків епізоотичних ситуацій 

Золотько О.О. к.ю.н., доц. 
Джафарова О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1008  Працівник міліції як відповідач 
у справах щодо оскарження 
постанов про накладення 
адміністративного стягнення  

Зубрілов І.І. к.ю.н., доц.  
Бевзенко В.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1009  Адміністративна юрисдикція 
органів прокуратури  

Іщук О.С. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1010  Центральні органи виконавчої 
влади зі спеціальним статусом  
(контракт) 

Кисильова К.В. к.ю.н., доц.   
Кушніренко О.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1011  Організаційно-правові засади 
формування професійної етики 
курсантів та слухачів вищих 
навчальних закладів МВС 
України  

Кожушко М.В. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1012  Вищі навчальні заклади МВС 
України: становлення, 
функціонування, модернізація  

Коломоєць Н.В. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1013  Докази у провадженні в справах 
про адміністративні 
правопорушення, підвідомчі 
ОВС  

Косик В.В. к.ю.н., доц.  
Гуменюк В.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1014  Правовий захист суспільства 
від шкідливої інформації 

Лисенко О.В. д.ю.н., проф. 
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1015  Адміністративно-правові засади 
координації правоохоронної 
діяльності органами 
прокуратури  

Ліховицький Я.О. д.ю.н., доц.  
Литвинов О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1016  Адміністративна 
правосуб’єктність органів 
внутрішніх справ в договірних 
відносинах 
 

Маркова О.О.  д.ю.н., доц. 
Завальна Ж.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1017  Організаційно-правове 
забезпечення управління 
територіальними органами 
внутрішніх справ України 

Мартинов М.Д. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1018  Розгляд справ про 
адміністративні 
правопорушення суддями 
загальних місцевих судів 

Мартинова О.М. к.ю.н.  
Іщенко О.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1019  Адміністративно-правові засади 
державного контролю за 
режимом доступу до відкритої 
інформації  

Мельченко В.І. к.ю.н., доц.  
Панова І.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1020  Органи прокуратури в системі 
суб’єктів адміністративного 
права України  

Миколенко В.А. д.ю.н., доц.  
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1021  Адміністративно-правові засади 
реєстрації фізичних осіб в 
Україні  

Михайлишин І.В. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1022  Диспозитивність як принцип 
адміністративного процесу 

Потапенко С.В. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1023  Правове регулювання 
фінансової діяльності 
політичних партій в Україні: 
фінансово-правовий аспект 
(уточнення теми) 

Пономарчук О.О. 
  
 

д.ю.н., доц. 
Гетманець О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1024  Деліктологічна характеристика 
та профілактика 
адміністративних 
правопорушень, що посягають 
на громадський порядок та 
громадську безпеку  
(уточнення теми) 

Прокопенко О.Ю. 
  
 

д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1025  Адміністративно-правові засади 
управління науковою 
діяльністю в Україні 
 

Процюк Н.І. д.ю.н., доц. 
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1026  Адміністративно-правовий 
захист права власності суб’єктів 
господарювання в Україні 
 

Риженко І.М. д.ю.н., доц.  
Галунько В.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1027  Інститут процесуальної 
співучасті в адміністративному 
процесі України  
 

Романовська О.В. к.ю.н., доц. 
Бевзенко В.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 



156

Адміністративно-правові засади 
забезпечення паспортно-
візового режиму в Україні 

1028  Семіног О.О. к.ю.н., доц.  
Панова І.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1029  Адміністративно-правові засади 
охорони громадського порядку 
під час проведення в Україні 
Євро 2012  

Сенчук І.І. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1030  Банківський контроль в 
Україні: адміністративно-
правове регулювання  
 

Симов’ян В.С. д.ю.н., доц.  
Гетманець О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1031  Адміністративно-правові засади 
надання дозвільних послуг 
суб’єктами публічної 
адміністрації 

Сіверін В.І. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1032  Організаційно-правові засади 
співробітництва ОВС України з 
поліцейськими структурами 
країн Європейського Союзу у 
сфері захисту прав дитини  

Скічко Н.С. к.ю.н., доц.  
Безпалова О.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1033  Адміністративно-правове 
регулювання застосування 
відеоспостереження органами 
внутрішніх справ України 

Соколан Т.С. к.ю.н., с.н.с.  
Мельник Р.С. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1034  Адміністративно-правовий 
статус державного реєстратора  

Солонар А.В. д.ю.н., доц.  
Кравцова Т.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1035  Правове регулювання 
парламентського контролю за 
Державним бюджетом України 
(уточнення теми) 

Стародубова О.А. 
  

д.ю.н., доц.  
Гетманець О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1036  Правове регулювання 
поточного фінансового 
контролю за додержанням 
порядку проведення готівкових 
розрахункових операцій 
(уточнення теми) 

Стреляний В.І. 
  
 

к.ю.н. 
Сараскіна Т.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1037  Адміністративно-правові засади 
надання адміністративних 
послуг у сфері телекомунікацій 
та поштового зв’язку  

Тер-Степанян О.В. к.ю.н., проф.  
Безсмертний О.К. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1038  Адміністративні акти органів 
прокуратури  
 

Угровецький П.О. к.ю.н., с.н.с. 
Мельник Р.С. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1039  Охорона прав і свобод 
неповнолітніх органами 
внутрішніх справ: 
адміністративно-правові засади  

Филипенко Є.П. д.ю.н., доц.  
Кравцова Т.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1040  Правове регулювання 
фінансового контролю у сфері 
державних закупівель  
 

Фалько Л.В. д.ю.н., доц.  
Гетманець О.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1041  Органи внутрішніх справ 
України в системі публічної 
адміністрації: адміністративно-
правовий аспект 

Фомін Ю.В. к.ю.н., с.н.с.  
Мельник Р.С. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1042  Адміністративно-правове 
забезпечення інформаційної 
безпеки прокуратури України 

Хомич А.С. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1043  Адміністративно-правові засади 
контролю за діяльністю 
державних виконавців  

Цалин А.Б. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1044  Адміністративно-правове 
регулювання проходження 
служби в органах внутрішніх 
справ України 

Чапала О.Ю. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1045  Показання технічних приладів 
та засобів як докази у справах 
про адміністративне 
правопорушення  

Штих О.В. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1046  Адміністративно-правові засади 
діяльності органів внутрішніх 
справ України щодо захисту 
персональних даних громадян 

Шут Л.В. д.ю.н., проф.  
Комзюк А.Т. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1047  Фінансово-правовий статус 
податкового агента  
 

Янішевська К.Д. д.ю.н., доц.  
Кравцова Т.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1048  Організація діяльності 
прокуратури з розгляду 
звернень: адміністративно-
правовий аспект  

Яценко В.С. д.ю.н., проф. 
Бандурка О.М. 

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

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
1049 Правове регулювання 

надання взаємної 
адміністративної 
допомоги митними 
органами з питань 
порушень митного 
законодавства 

Кривонос М.А. д.ю.н., доц. 
Приймачен- 
ко Д.В. 

Академія митної 
служби України 

Некоректна 
назва.  
Тема не є 
актуальною 

1050 Адміністративно-
правові засади 
побудови системи 
митної служби України 

Самборська Ю.Л. д.ю.н., доц. 
Приймаченко Д.В. 

Академія митної 
служби України 

Тема не є 
актуальною 

1051 Адміністративно-
правове заповідного 
фонду в Україні  

Гапонов О.М. к.ю.н., доц. 
Золотарьова Н.І. 
 

Академія управління 
МВС 

Некоректна 
назва  

1052 Адміністративно-
правові засади 
діяльності 
піротехнічних фірм в 
Україні  

Заросило В.В. д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

Тема не є 
актуальною і  
не відповідає 
спеціальності 

1053 Фізичні та юридичні 
особи як суб’єкти 
адміністративного 
права 

Заросило Н.В. к.ю.н., доц. 
Золотарьова Н.І.  

Академія управління 
МВС 

Тема не є 
актуальною  
і не відповідає 
спеціальності 
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1054 Правові та 
організаційні засади 
кадрового 
менеджменту  участі 
працівників міліції у 
миротворчих операціях 

Міхеєв М.В. 
 

д.ю.н., доц.  
Заросило В.О. 

Академія управління 
МВС 

 
Не відповідає 
спеціальності  

1055 Адміністративно-
правове регулювання  
взаємодії міліції з 
іншими суб’єктами 
запобігання насильства 
в сім’ї 

Грибачов П.М. д.ю.н., проф. 
Курінний Є.В. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Занадто вузька 
тема  

1056 Адміністративно-
правове регулювання 
діяльності органів 
внутрішніх справ з 
охорони громадського 
порядку під час 
проведення масових 
релігійних заходів 

Діхтяр Д.Ю. к.ю.н., доц. 
Комісаров О.Г. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Занадто вузька 
тема  

1057 Адміністративно-
правові засади 
використання 
профілактичних 
обліків міліцією 
громадської безпеки 

Прохорова І.О. к.ю.н., доц. 
Фролов О.С. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не є 
актуальною 

1058 Адміністративно-
правове регулювання 
діловодства у 
господарських 
організаціях 

Шустрова К.В. к.ю.н., доц. 
Комісаров О.Г. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не є 
актуальною 
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Занадто вузька 
тема 

1059 Адміністративно-
правове регулювання 
порядку притягнення 
посадових осіб органів 
внутрішніх справ до 
дисциплінарної 
відповідальності 

Шутов П.В. к.ю.н.  
Логвиненко Б.О. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

1060 Службова кар’єра в 
підрозділах дільничних 
інспекторів міліції 
України: теоретико-
методологічні засади 

Гаман О.М. к.ю.н., доц.  
Рудой К.М. 
 

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

Не відповідає 
спеціальності  

1061 Адміністративно-
правові засади 
функціонування 
підрозділів зв’язків з 
громадськістю органів 
внутрішніх справ 
України 
(перезатвердження 
теми) 

Лафазан Ю.О. 
  

к.ю.н., доц. 
Делія Ю.В. 

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

Занадто вузька 
тема.  
Тема не є 
актуальною 

1062 Організаційно-правові 
засади здійснення 
перевезень авіаційним 
транспортом 

Луканін О.В. к.ю.н., доц. 
Деревянко Б.В. 

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

Не відповідає 
спеціальності  
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1063 Адміністративно-
правові засади впливу 
ДАІ на процес 
ліквідації аварійно 
небезпечних ділянок і 
місць концентрації 
ДТП   

Панютчев В.А. д.ю.н., проф. 
Шевченко А.Є. 
 

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

Тема не є 
актуальною  
і не відповідає 
спеціальності 

1064 Організаційно-правові 
засади здійснення 
перевезень міським 
електротранспортом 

Родіна В. В. к.ю.н., доц.  
Шелухін М.Л. 

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

Тема не є 
актуальною  
Не відповідає 
спеціальності 

1065 Адміністративна 
процедури в 
практичній діяльності у 
галузі медицини в 
Україні: правовий 
аспект 

Літінська Я.Г. д.ю.н., проф. 
Коломоєць Т.О. 
 

Запорізький 
національний  
університет 
 
 

Некоректна 
назва  

1066 Адміністративно-
правове забезпечення 
соціальної роботи в 
органах і підрозділах 
внутрішніх справ 
України 

Ісакін Є.В. к.ю.н., доц. 
Афанасьєв К.К. 

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

Занадто вузька 
тема  

1067 Особливості 
адміністративного 
судочинства у справах 
про припинення 
юридичних осіб 

Красовська А.В. к.ю.н. 
Назар Ю.С. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Некоректна 
назва  
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1068 Адміністративно-
правове забезпечення і  
реалізація  соціальних 
гарантій працівників 
органів внутрішніх 
справ  України  

Ладика Ю.В. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 
 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Некоректна 
назва 

1069 Адміністративно-
правове регулювання 
міграції трудових 
ресурсів в Україні 

Левченко Л.В. д.ю.н., проф. 
Остапенко О.І. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Некоректна 
назва 

1070 Інстанційна та 
предметна підсудність  
адміністративних справ 

Мельник А.А. к.ю.н., доц. 
Парасюк М.В. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Некоректна 
назва  

1071 Інформаційні та 
адміністративно-
правові засади у сфері 
безпеки дорожнього 
руху 

Микулець В.Ю. к.ю.н., проф. 
Цимбалюк В.І. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Некоректна 
назва  

1072 Забезпечення 
культурних прав 
громадян засобами 
адміністративного 
права 

Бєлкіна Ю.Л. д.ю.н., проф. 
Колпаков В.К. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Некоректна 
назва  

1073 Правові та 
організаційні засади 
пенсійного і 
соціального 
забезпечення 
працівників органів 
внутрішніх справ 

Діброва О.М. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Удовик М.С. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Не відповідає 
спеціальності 
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1074  Адміністративно-
правові засади 
інформаційного 
забезпечення боротьби 
з корупцією в органах 
державної податкової 
служби України 

Бовкун Є.А. д.ю.н., проф.  
Рябченко О.П. 

Національний 
університет 
державної податкової 
служби України 

Занадто вузька 
тема 
 

1075 Занадто вузька 
тема  

Особливості 
провадження у справах 
щодо оскарження актів, 
дій і бездіяльності 
Верховної Ради 
України 

Вершиніна М.М. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія»  

1076 Особливості 
провадження у справах 
щодо оскарження актів, 
дій і бездіяльності 
Вищої ради  юстиції 

Гаврилюк Ю.О. д.ю.н., проф. 
Ківалов С.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Занадто вузька 
тема  
 

1077 Підстави та порядок 
відшкодування збитків 
внаслідок забруднення 
Чорного моря 

Калошина А.О. к.ю.н., доц. 
Кузнецов С.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Не відповідає 
спеціальності  

1078 Система протидії 
легалізації 
(відмивання) доходів, 
отриманих злочинним 
шляхом. 
Адміністративно-
правові засади 
організації та 
функціонування 

Кобзева Т.А. д.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Сумський державний 
університет 

Некоректне 
формулювання 
теми 
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1079 Організаційно-правові 
засади права власності 
на інформацію в 
правоохоронних 
органах 

Колеснікова М.В. д.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Сумський державний 
університет 

Тема потребує 
уточнення 

1080 Адміністративно-
правовий статус 
громадянина в процесі 
реалізації права на 
одержання інформації 

Шапіро В.С. д.ю.н., доц. 
Куліш А.М. 

Сумський державний 
університет 

Занадто вузька 
тема. Пере-
тинається з 
темою  Колес-
нікової М.В. 

1081 Адміністративно-
правовий статус 
суб’єктів забезпечення 
безпеки життєдіяль-
ності персоналу 
органів внутрішніх 
справ України  

Михайлова Ю.О. д.ю.н., доц.  
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  

1082 Адміністративно-
правові засади 
діяльності суб’єктів 
забезпечення безпеки 
життєдіяльності персо-
налу ОВС України 
(уточнення теми) 

Михайлова Ю.О. 
 

 д.ю.н., доц.  
Синявська О.Ю. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  

1083 Адміністративно-
правові засади 
юридичної діяльності  
міліції 

Христин- 
ченко Н.П. 
  

д.ю.н., с.н.с. 
Ковальська В.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  

1084 Адміністративно-
правові засади 
діяльності юристів-
фахівців в міліції 
(уточнення теми) 

Христин- 
ченко Н.П. 
 

д.ю.н., с.н.с. 
Ковальська В.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення  
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (12.00.08) 

консультант 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий Наукова установа 

1085  Сучасні напрями оптимізації 
боротьби з корупцією в Україні: 
кримінально-правовий та 
кримінологічний потенціал 

Маляр Г.В. д.ю.н., проф.   
Музика А.А. 

Державний науково-
дослідний інститут 
митної справи 

1086  Регіональні проблеми протидії 
та запобігання злочинності в 
Україні 

Бабенко А.М. д.ю.н., проф.   
Кальман О.Г. 
 

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

1087  Кримінально-правове 
забезпечення розвитку 
інформаційного суспільства в 
Україні 

Розенфельд Н.А. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л.  

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1088  Теоретичні та прикладні засади 
виправлення і ресоціалізації 
жінок, засуджених до 
позбавлення волі в Україні 

Неживець О.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Богатирьов І.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1089  Звільнення від покарання та 
його відбування: правове 
регулювання, доктрина і судова 
практика 

Горох О.П. д.ю.н., проф. 
Музика А.А. 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія» 

1090  Кримінально-правова охорона 
земельних ресурсів органами 
внутрішніх справ 

Шульга А.М. к.ю.н., проф. 
Тютюгін В.І. 
 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ     
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Харківський 
національний 
університет  
імені  В.Н. Каразіна 

1091  Транснаціональна економічна 
злочинність: економіко-
кримінологічний аналіз 

Новікова Л.В.  

 
 

Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1092  Теоретичні проблеми 

та методологічні 
засади правового 
забезпечення 
запобігання злочинам 

Шестопало- 
ва Л.М. 

 Академія управління 
МВС 

Тема 
сформована 
занадто широко. 
Охоплює майже 
всі напрямки 
кримінологічних 
досліджень. 
Потребує 
редакційного 
уточнення 

1093  Кримінально-правова 
охорона правопорядку 
у сфері медичної 
діяльності 

Чеботарьова Г.В. д.ю.н., проф. 
Костенко О.М. 

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

Тема потребує 
узгодження, 
оскільки 
подібне 
дослідження 
запропоноване 
також  
А.О. Байдою 
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1094  Міжгалузеві зв’язки 
кримінального права 
України: проблеми 
доктрини, практики та 
вдосконалення 
законодавства 

Болдарь Г.Є. д.ю.н., проф. 
Дудоров О.О. 

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

Тема не досягає 
рівня 
докторської 
дисертації. 
Потребує 
подальшого 
редакційного 
напрацювання 

1095  Осудність та 
неосудність у 
кримінальному праві 
України: проблеми 
теорії і практики 

Бурдін В.М.   Львівський 
національний 
університет  імені 
Івана Франка 

Запропонована 
тема 
неодноразово 
досліджувалася 
як за радянські, 
так і за 
теперішні  часи. 
Можуть 
виникнути 
питання щодо 
достатнього для 
докторської 
дисертації 
вкладу у 
розвиток науки 
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1096  Шахрайство як 
інститут 
кримінального права: 
теоретичні і практичні 
засади 

Кришевич О.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Шакун В.І. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема визначена 
не зовсім вдало. 
«Шахрайство» 
не є інститутом 
кримінального 
права. З приводу 
подібних 
формулювань 
вже надавалися 
критичні 
зауваження 

1097  Кримінально-правова 
політика України в 
умовах глобалізації 

Лащук Є.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Музика А.А. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Дисертація по 
кримінальній 
політиці була 
захищена  
в 2006 році  
П.Л. Фрісом. 
Якщо будувати 
новизну лише за 
рахунок питань 
глобалізації, то 
це недостатньо 
для досягнення 
завдань, що 
стоять перед 
докторською 
дисертацією 
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1098  Проблеми 
кримінальної 
відповідальності за 
злочини у сфері 
медичної діяльності 

Байда А.О. к.ю.н., проф. 
Тютюгін В.І. 

Національна 
юридична академія 
України імені 
Ярослава Мудрого 

Тема потребує 
узгодження, 
оскільки 
подібне 
дослідження 
запропоноване 
також  
Г.В. Чеботарьо-
вою. Не реко-
мендується 
застосовувати в 
назві 
докторського 
дослідження 
слова 
«проблеми», 
«питання» і їм 
подібні 

1099  Генезис, становлення і 
розвиток українського 
кримінального права 
(X– поч. XXI ст.) 

Колос М. І. д.ю.н., проф. 
Грищук В.К.  

Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

Тема відповідає 
спеціальності з 
історії держави 
та права 

1100  Теоретичні та 
прикладні проблеми 
протидії загально-
кримінальній 
насильницькій 
злочинності в Україні 

Ігнатов О.М. д.ю.н., доц.  
Мартиненко О.А. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Дослідження з 
такого напрямку 
кримінології 
вже проводи-
лося в Україні 
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1101  Кримінально-правова 
охорона державної 
влади в України: 
теоретичні, прикладні 
та законодавчі аспекти 

Кашкаров О.О. д.ю.н., проф.  
Ярмиш Н.М. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
невдало. 
Потребує 
редакційного 
уточнення 

1102  Теоретичні засади 
встановлення санкцій у 
кримінальному праві  

Книженко О.О. д.ю.н., проф.  
Гуторова Н.О. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема певним 
чином співпадає 
з темою 
дослідження 
Ю.А. Понома-
ренко, що була 
затверджена у 
попередні роки 

 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

1103  Кримінальна відповідальність 
за зловживання впливом  
(ст. 369-1 КК України) 
(2009) 

Білецька Н.В.  д.ю.н., проф. 
Фесенко Є.В. 

Академія адвокатури 
України 

1104  Нотаріус як спеціальний 
суб’єкт злочину 

Коротюк О.В. д.ю.н., проф. 
Фесенко Є.В. 

Академія адвокатури 
України 

1105  Кримінальна відповідальність 
за недбале зберігання 
вогнепальної зброї або бойових 
припасів 

Боровинський С.Б. к.ю.н.  
Примаченко В.Ф. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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1106  Кримінальна відповідальність 
за побої і мордування 

Гаркуша А.Г. к.ю.н., доц.  
Лень В.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1107  Кримінальна відповідальність 
за втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність 

Додаток Д.І. к.ю.н.  
Однолько І.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1108  Кримінальна відповідальність 
за зайняття забороненими 
видами господарської 
діяльності 

Качковський М.С. к.ю.н.  
Азовський О.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1109  к.ю.н.  Кримінальна відповідальність 
за створення, розповсюдження 
або збут шкідливих програмних 
чи технічних засобів 

Кирбят’єв О.О. 
Бабанін С.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1110  Кримінологічна характеристика 
та запобігання органами 
внутрішніх справ рецидивної 
злочинності 

Кисельов І.О. д.ю.н., проф.  
Богатирьов І.Г. 
 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1111  Кримінологічна характеристика 
злочинів, що вчиняються в 
мережі Інтернет та їх 
запобігання підрозділами 
Служби безпеки України 

Климчук О.В. к.ю.н., доц. 
 Шалгунова С.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1112  Кримінальна відповідальність 
за незаконний збут 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів, 
вчинений організованими 
групами 

Міщанинець О.М. к.ю.н., доц.  
Негодченко В.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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1113  Позбавлення волі в системі 
кримінальних покарань: 
порівняльно-правове 
дослідження 

Мороз В.М. к.ю.н., доц.  
Шалгунова С.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1114  Кримінологічна характеристика 
та запобігання органами 
внутрішніх справ викрадень 
чужого майна з автомобілів 

Овчарик Н.О. к.ю.н., доц.  
Салімонов І.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1115  Кримінологічна характеристика 
та запобігання злочинів проти 
безпеки руху та експлуатації 
залізничного і автомобільного 
транспорту на шляхах їх 
сполучення 

Олійник В.В. д.ю.н., проф.  
Мисливий В.А. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1116  Кримінальна відповідальність 
за привласнення, розтрату 
майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання 
службовим становищем 

Соломка Є.О. к.ю.н.  
Дячкін О.П. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1117  Кримінальна відповідальність 
за умисне вбивство з мотивів 
расової, національної чи 
релігійної нетерпимості 

Уварова Н.В. к.ю.н.  
Примаченко В.Ф. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1118  Карний розшук як суб’єкт 
запобігання злочинам в Україні 

Шевченко О.А. к.ю.н., доц.  
Кириченко О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1119  Кримінально-правове 
забезпечення протидії 
сприянню учасникам злочинних 
організацій та укриттю їх 
злочинної діяльності 

Єсенков А.В. к.ю.н., доц. 
Палій М.В. 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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1120  Кримінальна відповідальність 
за схиляння  неповнолітніх до 
вживання одурманюючих 
засобів 

Лосич С.В. д.ю.н., проф. 
Стрельцов Є.Л. 

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

1121  Депеналізація як елемент 
пенальної політики України   
(перезатвердження теми) 

Назимко Є.С.  
 

к.ю.н., доц. 
Палій М.В. 
 

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

1122  Кримінальна відповідальність 
за зловживання опікунськими 
правами 

Євтєєва Д.П.  д.ю.н., проф.  
Борисов В.І.  

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної академії 
правових наук України  

1123  Відповідальність за порушення 
свободи віросповідання за 
Кримінальним кодексом 
України 

Ковтун О.І. д.ю.н., проф.  
Тихий В.П. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної академії 
правових наук України  

1124  Кримінальна відповідальність 
за незаконне заволодіння 
землями водного фонду в 
особливо великих розмірах   

Кумановський М.В. к.ю.н., доц.  
Демидова Л.М. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної академії 
правових наук України  

1125  Виправлення засуджених до 
позбавлення волі та його 
основні засоби в процесі 
виконання покарань    
(2009) 

Опанасенков О.І.  
 

к.ю.н. 
Яковець І.С.   

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної академії 
правових наук України  

1126  Роль громадськості у 
запобіганні злочинності в 
Україні 

Шрамко С.С. д.ю.н., проф.  
Голіна В.В.  

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної академії 
правових наук України  
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д.ю.н., професор 1127  Звільнення від кримінальної 
відповідальності за 
законодавством України, 
Франції та Палестини 
(порівняльне дослідження) 

Ал Вахдін Фірас 
Фахед Костенко О.М. 

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

1128  Кримінальна відповідальність 
за перевищення меж необхідної 
оборони 

Горбачова Г.М. к.ю.н., ст..н.с. 
Кваша О.О. 

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

1129  Злочинність неповнолітніх 
жіночої статі: причини, умови 
та запобігання 

Дворкова А.В. к.ю.н. 
Нерсесян А.С. 

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

1130  Причиновий зв’язок у злочинах 
проти життя і здоров′я, що 
вчиняються шляхом 
бездіяльності 

Дударець Д.В. д.ю.н., проф. 
Костенко О.М. 

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

1131  Адвокат як суб’єкт запобігання 
злочинів 

Лотоцький М.В. д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Класичний приватний 
університет 

1132  Кримінологічна характеристика 
осіб, які відбувають покарання, 
що  не пов’язані з позбавленням 
волі 

Ткачук В.Є. д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Класичний приватний 
університет 

1133  Особливості законодавчого 
регулювання та порядок 
застосування звільнення від 
відбування покарання вагітних 
жінок і жінок, які мають 
малолітніх дітей 

Шимончук І.В. д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Класичний приватний 
університет 

1134  Призначення покарання за 
незакінчений злочин за 
кримінальним правом України 

Кащук М.С. к.ю.н., доц. 
Шапченко С.Д. 

Київський 
міжнародний 
університет 
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1135  Врахування положень Загальної 
частини КК України як загальна 
засада призначення покарання 

Демченко І.М. доц.  
Шапченко С.Д. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1136  Сімейне неблагополуччя  
в системі детермінантів 
злочинності неповнолітніх  
в Україні 
(уточнення теми) 

Дідківська Г.В. 
 

доц. 
Єфремов С.О. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1137  Кримінально-правова охорона 
життя осіб у зв’язку з 
виконанням спеціальних 
повноважень (ст. ст. 348, 379, 
400 КК України) 

Копанчук В.О. доц.  
Дзюба В.Т. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1138  Кримінальна відповідальність 
за незаконні дії щодо майна, на 
яке накладено арешт або яке 
описано, чи підлягає 
конфіскації (ст. 388 КК 
України) 

Лагнюк О.М. доц.  
Берзін П.С. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1139  Кримінальна відповідальність 
за порушення права на 
безоплатну медичну допомогу 
(ст. 184 КК України) 

Масол Д.І. доц.  
Берзін П.С. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1140  Кримінальна відповідальність 
за порушення таємниці 
листування, телефонних 
розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що 
передаються засобами зв’язку 
або через комп’ютер (ст. 163 
КК України) 

Сватко Ю.М. проф.  
Андрушко П.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
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1141  Вчинення злочину за 
попередньою змовою групою 
осіб за Кримінальним кодексом 
України 

Ткаченко В.В. доц.  
Берзін П.С. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1142  Кримінальна відповідальність 
за створення стійких злочинних 
об’єднань 

Шапкін І.С. доц.  
Дзюба В.Т. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1143  Кримінальна відповідальність 
за пропозицію та давання 
хабара за законодавством 
України 

Ярошенко О.Д. доц.  
Берзін П.С. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1144  Давання хабара: кримінально-
правова та кримінологічна 
характеристика 

Мангур Р.В. к.ю.н. 
Кваша О.О. 

Київський університет 
права НАН України 

1145  Віктимологічні аспекти 
протидії статевим злочинам 
щодо неповнолітніх 
 

Кучер І.В. 
 

к.ю.н. 
Кваша О.О. 
 

Київський університет 
права НАН України 

1146  Кримінальна відповідальність 
батьків за невиконання 
обов'язків щодо виховання, 
розвитку та утримання дитини 
за Кримінальним кодексом 
України 

Попова Н.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Тростюк З.А. 
 

Київський університет 
права НАН України 

1147  Примітки статей Особливої 
частини Кримінального кодексу 
України: теоретико-прикладний 
аналіз 

Сивак М.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Тростюк З.А. 
 

Київський університет 
права НАН України 
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1148  Виявлення та нейтралізація 
оперативно-розшуковими 
заходами причин та умов 
злочинів, скоєних на підставі 
міжетнічних протиріч 

Халілєв Р.А. д.ю.н., проф. 
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ  

1149  Примирення винного з 
потерпілим у кримінальному 
праві України: проблеми 
застосування та вдосконалення 
законодавства  

Возьянов Д.К. к.ю.н., доц. 
Дробот В.П. 

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

1150  Порушення законодавства про 
бюджетну систему України: 
проблеми кримінально-правової 
кваліфікації та вдосконалення 
законодавства  

Гнатенко М.Г. к.ю.н., доц. 
Кучер Ю.О. 

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

1151  Незаконне відшкодування 
податку на додану вартість: 
кримінально-правові аспекти  

Грицюк А.Г. д.ю.н., доц. 
Фесенко Є.В. 

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

1152  Криміналізація незаконного 
проведення дослідів над 
людиною та його кримінально-
правові ознаки  

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

(перезатвердження теми) 

Єгорова В.О. 
 

к.ю.н., проф. 
Куц В.М. 

1153  Кримінальна відповідальність 
за експлуатацію дітей 
(перезатвердження теми) 

Калмиков Д.О. 
  

д.ю.н., доц. 
Хавронюк М.І. 

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

1154  Кримінально-правове 
забезпечення лікарської 
таємниці 
(перезатвердження теми) 

Карпенко Л.К. 
 

к.ю.н., доц. 
Палій М.В. 

Луганський державний 
університет  
внутрішніх справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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Кримінальна відповідальність 
за злочини проти системи 
валютного регулювання 

Комарницький М.В. 1155  д.ю.н., проф. 
Дудоров О.О. 

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

1156  Теоретико-прикладні проблеми 
взаємодії кримінального права 
та кримінально-процесуального 
права 

Кравчук І.С. к.ю.н., с.н.с. 
Болдарь Г.Є. 

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

1157  Кримінологічний аналіз 
агресивної поведінки жертв 
насильницької злочинності 

Ніколаєва К.А. к.ю.н.  
Топольскова І.О. 

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

1158  Джерела інформації про 
злочинність та їх використання 
у кримінологічній науці 

Одинцова О.В. к.ю.н. 
Топольскова І.О. 

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

1159  Кримінологічна характеристика 
та запобігання випуску та 
реалізації недоброякісних 
продуктів харчування 

Одинцова Т.В.  к.ю.н. 
Топольскова І.О. 

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

1160  Фіктивне підприємництво: 
аналіз складу злочину 
(перезатвердження теми) 

Цесарський М.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Кучер Ю.О. 

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

1161  Спеціальні норми в 
кримінальному праві 

Благута О.В. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1162  Ексцес співучасника злочину за 
кримінальним правом України 

Бурда П.О. к.ю.н., доц. 
Красницький І.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1163  Кримінальна відповідальність 
за протидію законній 
господарській діяльності  

Головін Д.І. к.ю.н., доц. 
Омельчук О.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 



180

1164  Ресоціалізація неповнолітніх 
осіб жіночої статі у виховній 
колонії 

Грачук Н.В. к.ю.н., доц. 
Телефанко Б.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1165  Кримінальна відповідальність 
за використання малолітньої 
дитини для заняття жебрацтвом 

Дзвоник М.В. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1166  Кримінологічна характеристика 
та протидія злочинності серед 
студентів вищих навчальних 
закладів 

Дяків Б.З. к.ю.н., доц. 
Красницький І.В. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1167  Самовільне зайняття земельної 
ділянки та самовільне 
будівництво за кримінальним 
правом України 

Захарчук В.М. д.ю.н., проф. 
Грищук В.К. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1168  Кримінально-правові проблеми 
протидії створенню злочинної 
організації 

Ковальчук В.П. к.ю.н. 
Женунтій В.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1169  Кримінальна відповідальність 
за одержання службовою 
особою неправомірної вигоди  

Куцалаба Г.В. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1170  Тяжкі наслідки як наскрізне 
кримінально-правове поняття 

Лемеха Р.І. д.ю.н., проф. 
Навроцький В.О. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1171  Кримінально-правова охорона 
трудових прав людини 

Луцик Г.Д. к.ю.н., доц. 
Марін О.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1172  Кримінально-правова оцінка 
протиправного поглинання та 
захоплення підприємств 
(рейдерства) 

Мартинович С.В. д.ю.н., проф. 
Навроцький В.О. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1173  Протидія насильству в сім’ї 
 

Савка О.І. к.ю.н. 
Коваленко В.П. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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к.ю.н., доц. 1174  Кримінологічні детермінанти та 
кримінально-правова протидія 
тероризму 

Серкевич І.Р. 
Канцір В.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1175  Кримінальна відповідальність 
за злочини, що посягають на 
систему страхування в Україні 

Скрипник Р.А. к.ю.н. 
Созанський Т.І. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1176  Оціночні поняття, що 
позначають наслідки злочинів у 
сфері господарської діяльності 
за Кримінальним кодексом 
України  

Смоляк П.В. к.ю.н., доц. 
Авраменко О.В. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1177  Посткримінальна поведінка 
неповнолітніх: кримінально-
правові та кримінологічні 
аспекти 

Соловій О.Я. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1178  Виконання покарань у 
кримінально-виконавчих 
установах щодо рецидивістів 

Степанова Ю.П. к.ю.н., доц. 
Телефанко Б.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1179  Насильство неповнолітніх та 
запобігання йому засобами 
сімейного та релігійного 
виховання 

Шевчук Т.І. к.ю.н., доц. 
Гумін О.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1180  Помилка за кримінальним 
правом України: поняття, її 
види та кримінально-правове 
значення  

Мелих Б.І. к.ю.н., доц. 
Василаш В.М. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 

1181  Кримінальна відповідальність 
за незаконне використання 
інсайдерської інформації 

Кондра О.Я. д.ю.н., проф. 
Бойко А.М. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 

1182  Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із 
зміною обстановки 

Алексашина Н.С. к.ю.н.  
Копотун І.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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1183  Кримінологічні засади 
запобігання ухиленню від 
відбування покарання, не 
пов’язаного з позбавленням 
волі 

Бандоля Л.Г. д.ю.н., проф. 
Богатирьов І.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1184  Кримінальна відповідальність 
за ухилення від  
сплати коштів на утримання 
непрацездатних батьків 

Баранець К.О. к.ю.н., доц. 
Вартилецька І.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1185  Кримінальна відповідальність 
за використання коштів, 
здобутих від незаконного обігу 
наркотиків: порівняльно-
правове дослідження 

Безногих В.С. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Стрільців О.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1186  Запобігання незаконному 
заволодінню автотранспортом, 
що вчиняється за участю 
неповнолітніх 

Безуглий О.А. 
 

к.ю.н., доц.  
Мозоль А.П. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1187  Запобігання злочинам в сфері 
банківського кредитування в 
умовах економічних криз 

Бєліх О.Г. 
 

к.ю.н. 
Герасименко Л.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1188  Кримінологічна характеристика 
та запобігання хуліганству, що 
вчиняється футбольними 
вболівальниками 

Бородавка Д.С. к.ю.н., доц. 
Кулакова Н.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1189  Кримінально-правова 
характеристика підміни дитини 

Даценко Є.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Останін В.О. 
 
 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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к.ю.н., доц. 1190  Кримінальна відповідальність 
за незаконні дії з творами, що 
пропагують расову, 
національну чи релігійну 
нетерпимість та дискримінацію 

Качур І.М. 
Кузнєцов В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1191  Теоретичні основи кваліфікації 
множинності злочинів 

Козленко Т.І. д.ю.н., проф. 
Савченко А.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1192  Кримінально-правова 
характеристика ухилення від 
сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування 

Кошевський В.С. 
 

д.ю.н., проф. 
Воробей П.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1193  Запобігання злочинам, що 
вчиняються бездоглядними 
дітьми 

Левківська О.П. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Кулик О.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1194  Стан особи як кримінально-
правова категорія 

Леонтюк Ю.В. к.ю.н. 
Кісілюк Є.М. 
 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1195  Запобігання злочинам, що 
вчиняються під приводом 
проповідування релігійних 
віровчень чи виконання 
релігійних обрядів 

Лещенко В.С. 
 

к.ю.н., доц. 
Іванов Ю.Ф. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1196  Суд як суб’єкт запобігання 
рецидивній злочинності молоді 
в Україні 

Ліхолетова Ю.А. к.ю.н. 
Кальченко Т.Л. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1197  Кримінально-правова охорона 
життя та здоров’я захисника чи 
представника особи 

Міщук І.П. к.ю.н., доц. 
Микитчик О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1198  Право на необхідну оборону: 
кримінально-правові засади 

Мошенець Д.М. 
 

к.ю.н. 
Кісілюк Є.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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1199  Запобігання злочинам в 
установах виконання покарань 
основними засобами 
виправлення та ресоціалізації 
засуджених 

Остапович І.П. 
 

д.ю.н., проф. 
Колб О.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1200  Запобігання незаконному 
виробництву та 
розповсюдженню лікарських 
засобів в Україні 

Почкун Г.В. к.ю.н., доц. 
Заросінський Ю.Л. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1201  Індивідуалізація виконання 
покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк 

Пузирьов М.С. д.ю.н., проф. 
Богатирьов І.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1202  Обставини, які пом’якшують та 
обтяжують покарання: 
порівняльно-правове 
дослідження 

Ремізова Н.В. 
 

к.ю.н. 
Кісілюк Є.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1203  Запобігання злочинам, що 
вчиняються етнічними 
злочинними угрупованнями 

Ремський В.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Василевич В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1204  Кримінально-правовий захист 
моральності неповнолітніх: 
порівняльно-правове 
дослідження 

Семчук Н.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Кузнєцов В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1205  Кримінально-виконавча  
характеристика тримання 
військовослужбовців в 
дисциплінарному батальйоні 

Сокирянський Ю.В. 
 

д.ю.н., проф.  
Богатирьов І.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1206  Кримінально-правова 
характеристика службової 
недбалості 

Худякова Н.Ю. к.ю.н., доц. 
Кришевич О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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Хуторянський О.В. 
 

1207  Кримінально-правова 
характеристика ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані 

к.ю.н., доц. 
Останін В.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1208  Кримінологічні засади 
запобігання ухиленню від 
військової служби 

Шкробот Н.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Мозоль А.П. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1209  Кримінологічна характеристика 
і запобігання крадіжкам, 
поєднаним із проникненням у 
житло 

Бондаренко О.П. к.ю.н.  
Подільчак О.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1210  Кримінально-правова 
характеристика незаконного 
збагачення (ст. 368-1 КК 
України) 

Дебольський М.Ю. д.ю.н., проф.  
Ярмиш Н.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1211  Кримінологічна 
характеристика, детермінація та 
запобігання подружнім 
вбивствам 

Зазимко О.І. д.ю.н., проф.  
Кальман О.Г. 

Національна академія 
прокуратури України 

1212  Соціальна обумовленість 
криміналізації та кримінально-
правова характеристика підкупу 
особи, яка надає публічні 
послуги 

Кальман І.О. д.ю.н., проф.  
Ярмиш Н.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1213  Кримінально-правова 
характеристика злочинів, 
пов’язаних з необережним 
позбавленням життя 

Караман К.В. д.ю.н., проф.  
Ярмиш Н.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1214  Кримінальна відповідальність 
за недбале ставлення до 
військової служби 

Коваль І.П. д.ю.н., проф.  
Кальман О.Г. 

Національна академія 
прокуратури України 
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Навозенко О.І. 1215  Кримінальна відповідальність 
за знищення, пошкодження або 
приховування документів 
Національного архівного фонду 

к.ю.н., проф.  
Куц В.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1216  Підстави криміналізації та 
кримінально-правова 
характеристика привласнення, 
розтрати майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання 
службовим становищем 

Нагребецький С.С. д.ю.н., проф.  
Ярмиш Н.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1217  Кримінально-правова 
характеристика невиконання 
судового рішення 

Орлеан К.М. д.ю.н., проф.  
Ярмиш Н.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1218  Кримінологічна характеристика 
та запобігання злочинам у сфері 
будівництва 

Попадюк М.О. к.ю.н.  
Лизогуб Б.В. 

Національна академія 
прокуратури України 

1219  Кримінальна відповідальність 
за комерційний підкуп 

Ризак Я.В. д.ю.н., проф.  
Дудоров О.О. 

Національна академія 
прокуратури України 

1220  Кримінальна відповідальність 
за пропозицію або давання 
хабара (ст. 369 КК України) 

Третьяков Д.А. к.ю.н.  
Мезенцева І.Є. 

Національна академія 
прокуратури України 

1221  Кримінально-правова оцінка 
позбавлення життя людини із 
співчуття до неї 

Триньова Я.О. к.ю.н., проф.  
Куц В.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1222  Кримінальна відповідальність 
за втручання в діяльність 
працівника правоохоронного 
органу 

Цховребов А.О. к.ю.н., проф.  
Куц В.М. 

Національна академія 
прокуратури України 
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1223  Кримінологічна 
характеристика, детермінація та 
запобігання корупційним 
злочинам у сфері професійної 
діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг 

Шемякін О.В. д.ю.н., проф.  
Кальман О.Г. 

Національна академія 
прокуратури України 

1224  Кримінальна відповідальність 
за перешкоджання здійсненню 
виборчого права або права 
брати участь у референдумі, 
роботі виборчої комісії або 
комісії з референдуму чи 
діяльності офіційного 
спостерігача (ст. 157 КК 
України) 

Ясь А.О. к.ю.н.  
Мезенцева І.Є. 

Національна академія 
прокуратури України 

1225  Механізм умовно-дострокового 
звільнення від відбування 
покарання та заміни невідбутої 
частини покарання більш 
м’яким у процесі виконання 
позбавлення волі 

Барков О.П. д.ю.н., проф. 
Степанюк А.Х. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1226  Кримінальна відповідальність 
за незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, 
матриць, обладнання та 
сировини для їх виробництва 

Бартман Ю.Д. д.ю.н., проф. 
Борисов В.І. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1227  Кримінальна відповідальність 
за зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної 
хвороби: соціальна 
обумовленість та склад злочину 
(перезатвердження теми) 

Михайлов В.Є. 
  

к.ю.н., проф. 
Сташис В.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 
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Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1228  Кримінальна відповідальність 
за незаконне заволодіння 
ґрунтовим покривом 
(поверхневим шаром) земель 
(ст.239-1 КК України) 

Олійник О.С. к.ю.н., доц. 
Гізімчук С.В. 

1229  Проблеми кваліфікації злочинів 
зі спеціальним суб’єктом 

Осадча А.С. к.ю.н., доц. 
Зінченко І.О. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1230  Зловживання владою або 
службовим становищем: 
кримінально-правова 
характеристика 

Перепелиця Г.Б. к.ю.н., доц. 
Дорош Л.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1231  Автотранспортна злочинність в 
Україні, що пов’язана з 
загибеллю людей або з тяжкими 
тілесними ушкодженнями 

Полтава К.О. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1232  Призначення покарання за 
наявності обставин, що його 
пом’якшують, за кримінальним 
правом України 

Самойленко Є.Ю. к.ю.н., проф. 
Тютюгін В.І. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1233  Теоретичне уявлення про 
злочинність в пострадянській 
кримінології 

Сметаніна Н.В. д.ю.н., проф. 
Голіна В.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1234  Кримінально-правова 
характеристика вимагання за 
законодавством України 

Федоренко Д.М. к.ю.н., доц. 
Дорош Л.В. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 

1235  Теоретичні та практичні 
питання кримінальної 
відповідальності за ухилення 
від відбування покарання 

Чорнозуб Л.В. к.ю.н., доц. 
Пономаренко Ю.А. 

Національна юридична 
академія  України  
імені Ярослава 
Мудрого 
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Грищенко О.П. к.ю.н., доц. 1236  Кримінальна відповідальність 
за фальсифікацію засобів 
вимірювання 

Дубчак Л.С. 
Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. Драгоманова 

1237  Некаральний кримінально-
правовий вплив на 
неповнолітніх в Україні 
(кримінологічні засади) 
(уточнення теми) 

Вечерова Є.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Орловська Н.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1238  Теоретико-правові засади 
кваліфікації контрабанди 

Допілко В.О. к.ю.н., доц. 
Мірошніченко Н.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1239  Санкції у злочинах з подвійною 
формою вини 

Ігнатенко М.П. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1240  Кримінальна відповідальність 
за фальсифікацію виборчої 
документації (ст. 158 ККУ) 

Колодін Д.О. к.ю.н., доц. 
Підгородинсь- 
кий В.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1241  Кримінальна відповідальність 
за приховування злочину 
(уточнення теми) 

Лазаренко В.В. 
  

к.ю.н., доц. 
Бондаренко Н.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1242  Суддівський розсуд при 
призначенні покарання в 
Україні 

Макаренко А.С. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1243  Посягання на життя захисника 
чи представника особи у зв’язку 
з діяльністю, пов’язаною з 
наданням правової допомоги: 
кримінальна відповідальність та 
обумовленість  

Маслій І.В. д.ю.н., проф. 
Туляков В.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
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1244  Кваліфікація навмисного 
заподіяння смерті спеціальними 
суб’єктами злочину за 
кримінальним законодавством 
України 

Новітська І.В. к.ю.н., доц. 
Чугунніков І.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1245  Шахрайство із фінансовими 
ресурсами (порівняльний 
аналіз)  

Пімонов Г.В. к.ю.н., доц. 
Федоров В.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1246  Біоетичні основи криміналізації  Самоха І.В. д.ю.н., проф. 
Глушков В.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1247  Злочини проти свободи 
віросповідання та світогляду 

Сенатор О.Л. к.ю.н., доц. 
Мірошніченко Н.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1248  Кримінологічні основи та 
кримінально-правові засоби 
забезпечення виконання 
міжнародних та національних 
норм, пов’язаних з безпекою 
морського транспорту 

Федчун Н.О. д.ю.н., проф. 
Дрьомін В.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1249  Кримінально-правова 
характеристика одержання 
незаконної винагороди 
працівником державного 
підприємства, установи чи 
організації 

Кашкаров О.О. к.ю.н., с.н.с.  
Ігнатов О.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1250  Кримінально-правова 
характеристика злочинів, що 
посягають на встановлений 
порядок відбування покарання 
у виді позбавленні волі 

Кириченко В.В. к.ю.н., с.н.с.  
Кашкаров О.О. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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1251  Умисне вбивство, поєднане із 
зґвалтуванням або 
насильницьким задоволенням 
статевої пристрасті 
неприродним способом: 
кримінологічна характеристика 
та запобігання 

Шигонін О.Б. к.ю.н., с.н.с.  
Кашкаров О.О. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1252  Підстави кримінальної 
відповідальності (порівняльно-
правове дослідження) 

Гуменюк В. В. д.ю.н., проф.   
Стрельцов Є. Л. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

1253  Факультативні ознаки 
елементів складу злочину 

Дубенко Г. В. 
 

д.ю.н., проф.   
Стрельцов Є. Л. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

1254  Спеціальний суб’єкт в злочинах 
в сфері охорони здоров’я 

Писларь В. В. 
 

д.ю.н., проф.   
Стрельцов Є. Л. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

1255  Злочини проти моральності Піскун Т. Ю. д.ю.н., проф.   
Стрельцов Є. Л. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

1256  Роль Інтерполу в боротьбі з 
транснаціональною 
злочинністю 

Ткачук П. О. 
 

к.ю.н., доц. 
Гончар Т. О. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

1257  Злочини проти суспільної 
безпеки та громадського 
порядку (порівняльно-правове 
дослідження) 

Хайдера К. Хатхут д.ю.н., проф.   
Стрельцов Є. Л. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 

1258  Кримінальна відповідальність 
за злочини в сфері фінансової 
діяльності 

Шаргородська Н. В. д.ю.н., проф.   
Стрельцов Є. Л. 

Одеський національний 
університет  
імені І.І. Мечникова 
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Трубников В.М. 
1259  Форми співучасті у злочині за 

кримінальним законодавством 
України 

Іванова Л.О. д. ю. н., проф. 

 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Г.С. Сковороди 

1260  Кримінально-правова 
характеристика умисного 
знищення або пошкодження 
чужого майна 

Бараксанов Є.О. д.ю.н., проф. 
 Ємельянов В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1261  Кримінально-правова 
характеристика злочинів, 
вчинених з хуліганських 
мотивів 
 

Берлянд К.І. д.ю.н., проф.  
Костенко О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1262  Кримінально-правова 
характеристика злочинів проти 
дітей у сфері суспільної моралі  

Боровицький Д.І. к.ю.н., доц.  
Шульга А.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1263  Кримінальна відповідальність 
за знищення або пошкодження 
майна працівника 
правоохоронного органу  
 

Горбунов В.А. к.ю.н., доц.  
Житний О.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1264  Кримінальна відповідальність 
за незаконне позбавлення волі  
 

Гудима М.П. к.ю.н., доц.  
Житний О.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1265  Кримінальна відповідальність 
за посягання на життя 
працівника правоохоронного 
органу  
(зміна теми) 

Гуренко Д.Ю. 
 

д.ю.н., проф. 
Ємельянов В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1266  Кримінально-правова та 
кримінологічна характеристика 
використання малолітньої 
дитини для заняття жебрацтвом  

Дегтярьова І.В. к.ю.н.  
Вапсва Ю.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1267  Кримінальна відповідальність 
за публічні заклики до 
вчинення терористичного акту 

Епель О.В. д.ю.н., проф.  
Ємельянов В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1268  Запобігання злочинам, що 
вчиняються у кримінально-
виконавчих установах 
відкритого типу 

Зубов Д.О. д.ю.н., проф.  
Богатирьов І.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1269  Запобігання вчинення злочинів 
в установах Державної 
кримінально-виконавчої 
служби України  

Крючек С.В. д.ю.н., проф.  
Богатирьов І.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1270  Кримінально-правова 
характеристика підкупу особи, 
яка надає публічні послуги  

Магда М.А. к.ю.н., доц. 
Храмцов О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1271  Виправний центр як суб’єкт 
виконання покарання у виді 
обмеження волі 

Маковій В.В. д.ю.н., проф.  
Богатирьов І.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1272  Кримінологічна характеристика 
та запобігання порушенню 
недоторканності житла  

Морквін Д.А. к.ю.н., доц.  
Храмцов О.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1273  Кримінальна відповідальність 
за злочини проти 
конституційних основ 
національної безпеки 

Мошняга Л.В. д.ю.н., проф.  
Ємельянов В.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1274  Кримінальна відповідальність 
за порушення правил, що 
стосуються безпечного 
використання промислової 
продукції або безпечної 
експлуатації будівель і споруд  

Павликівський О.І.   к.ю.н., доц.  
Житний О.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1275  Покарання, що обмежують 
майнові права засуджених за 
кримінальним правом України 
(уточнення теми) 

Пироженко О.С. 
 

д.ю.н., проф. 
 Гуторова Н.О. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1276  Расизм та ксенофобія як фонові 
явища сучасної злочинності в 
Україні 

Прібиткова Н.О. д.ю.н., доц. 
 Мартиненко О.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1277  Кримінальна відповідальність 
за самовільне зайняття 
земельної ділянки та самовільне 
будівництво  

Самофалов М.М. к.ю.н., доц.  
Канібер Ю.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1278  Запобігання злочинам, що 
вчиняються з мотивів расової, 
національної чи релігійної 
нетерпимості кримінально-
правовими та 
кримінологічними засобами  

Скляр Н.В. к.ю.н., доц. 
Блага А.Б. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1279  Загальноосвітнє та професійно-
технічне навчання засуджених 
до позбавлення волі 

Сюр С.В. д.ю.н., проф.  
Богатирьов І.Г. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1280  Сутенерство та втягнення особи 
в заняття проституцією: 
кримінологічна характеристика 
та запобігання  

Титаренко Т.А. к.ю.н., доц. 
 Романов С.Ю. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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1281  Кримінальна відповідальність 
за безгосподарське 
використання земель 

Цвіркун Н.Ю. к.ю.н., доц.  
Шульга А.М. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1282  Кримінальна відповідальність 
за невиконання професійних 
обов’язків медичним 
працівником  

Чередніченко Н.О. к.ю.н., доц.  
Павликівський В.І. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1283  Кримінально-правова 
характеристика порушення 
порядку зайняття діяльністю з 
надання фінансових послуг (за 
ч. 2 ст. 202 КК України)  

Шевченко Г.В. к.ю.н. 
Вапсва Ю.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1284  Соціальна обумовленість 
криміналізації та кримінально-
правова характеристика 
зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні 
послуги 

Шиндель Ю.І. д.ю.н., проф.  
Кальман О.Г.  

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
1285  Юридична помилка як 

кримінально-правова 
категорія 
(2009) 

Храпачевська А.В. к.ю.н., доц. 
Вереша Р.В. 

Академія адвокатури 
України 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення. 
Помилка – не є 
категорією 
кримінального 
права 



196

Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання 
транснаціональної 
злочинності у сфері 
економіки 

1286  Байдуж М.В. д.ю.н., доц. 
Вербенський М.Г. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації. 
Необхідно 
звузити 
предмет 
дослідження.  

1287  Режим виконання і 
відбування покарань у 
виправних установах 
Державної 
пенітенціарної служби 
України 

Щербина О.В. д.ю.н., проф.  
Богатирьов І.Г. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення.  

1288  Кримінологічні 
проблеми 
попередження 
злочинів, що 
вчиняються медичними 
працівниками. 

Сазонова С.В. к.ю.н., доц. 
Дьоменко С.В.  

Запорізький 
національний 
університет 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення.  

1289  Кримінальна 
відповідальність за 
розбещення 
неповнолітніх 

Світличний О.О. д.ю.н., доц. 
Хряпінський П.В. 

Запорізький 
національний 
університет 

Тема потребує 
редакційного 
узгодження, 
оскільки  таке 
ж дослідження 
запропоноване 
Т.В. Кірієвсь-
кою  
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1290  Кримінальна 
відповідальність за 
порушення 
рівноправності 
громадян залежно від їх 
расової, національної 
належності або 
релігійних переконань  

Курафєєв В.В. д.ю.н., проф.  
Баулін Ю.В.  

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної 
академії правових 
наук України  

Дослідження 
на подібну 
тему 
запропоновано 
також  
В.П. Бойченко 
та С.С. По-
кришкіною  

1291  Ефективність 
кримінальної 
відповідальності за 
легалізацію 
(відмивання) доходів, 
одержаних злочинним  
шляхом 

Міловідов Р.М. к.ю.н.  
Савінова Н.А. 

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

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1292  Кримінальна 
відповідальність в 
правових позиціях 
Конституційного Суду 
України 

Карелова Г.А. доц.  
Дзюба В.Т. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1293  Правове регулювання 
реабілітації засуджених 
з інвалідністю в умовах 
відбування покарання 

Лаптінова О. К. д.ю.н., проф. 
Богатирьов І.Г. 

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

Тема потребує 
уточнення  
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1294  Кримінально-правова 
протидія порушенню 
рівноправності 
громадян залежно від їх 
расової, національної 
належності або 
релігійних переконань 

Покришкіна С.С. к.ю.н., доц. 
Дробот В.П. 

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

Тема потребує 
узгодження, 
оскільки 
подібне 
дослідження 
запропоноване 
також  
В.В. Курафє-
євим та  
В.П. Бойченко  

1295  Незаконне заволодіння 
транспортним засобом 
(проблеми 
кримінально-правової 
кваліфікації) 
(2005) 

Сумцов О.І. к.ю.н., доц. 
Беніцький А.С. 

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

Дослідження 
на 
запропоновану 
тему 
недоцільне. 
Дисертація за 
такою темою 
захищена в 
2009 році 
В.В.Ємельяне-
нком 

1296  Попередження 
злочинності  у сфері 
банківської діяльності  

Кошель Ю.Д. к.ю.н. 
Коваленко В.П. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  

1297  Покарання в 
кримінально-правовій 
політиці України 

Нагорняк К.М. д.ю.н., проф. 
Фріс П.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

1298  Насильство за 
кримінальним правом 
України 

Наконечна Л.А. д.ю.н., проф. 
Навроцький В.О. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
редакційного 
уточнення 
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1299  Жорстокість як ознака 
складів злочинів 

Тіцька Л.І. д.ю.н., проф. 
Навроцький В.О. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1300  Попереджувальний 
вплив застосування 
покарання 

Щеулова І.Д. к.ю.н. 
Коваленко В.П. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
необхідно 
уточнити 

1301  Кримінально-правова 
характеристика 
незаконного 
позбавлення волі або 
викрадення людини 

Дружга Ю.С. д.ю.н., доц. 
Савченко А.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Дослідження 
за зазначеною 
темою 
недоцільне. 
Дисертація за 
такою темою 
захищена в 
2003 році  
О.О. Володіною

1302  Кримінальна 
відповідальність за 
розбещення 
неповнолітніх 

Кірієвська Т.В. к.ю.н., доц. 
Вартилецька І.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
узгодження, 
оскільки таке 
ж дослідження 
запропоноване 
О.О. Світлич-
ним  
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1303  Кримінальна 
відповідальність за 
грабіж 

Мотрич А.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Вартилецька І.А. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема не дає 
уявлення про 
наукову 
новизну, 
достатню для 
кандидатської 
дисертації. 
Крім того, вона 
запропонована 
також 
Ларіновою О.В. 

1304  Кримінологічна 
характеристика 
запобігання 
корупційним злочинам 

Шевченко О.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Снігерьов О.П. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1305  Кримінальна 
відповідальність за 
порушення 
рівноправності 
громадян залежно від їх 
расової, національної 
належності або 
ставлення до релігії 

Бойченко В.П. д.ю.н., проф. 
Глушков В.О. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 
 
 

Тема потребує 
узгодження, 
оскільки 
подібне 
дослідження 
запропоноване  
В.В.Кура-
фєєвим та 
С.С.Покриш-
кіною 

1306  Кримінологічні та 
пенітенціарні основи 
класифікації 
засуджених до 
позбавлення волі 

Марчук А.І. д.ю.н., проф. 
Дрьомін В.М. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення. 
Необхідно 
уточнити 
спеціалізацію  
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1307  Кримінологічна модель 
протидії злочинності в 
Україні 

Білоусова О.О. д.ю.н., доц.  
Литвинов О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1308  Грабіж як кримінально-
правова категорія 
 

Ларіна О.В. д.ю.н., проф.  
Ємельянов В.П. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

грабіж — не 
категорія. 
Питання 
відповідальнос
ті за грабіж 
вже 
неодноразово 
досліджували-
ся. Крім того 
подібне 
дослідження 
запропоновано 
також  
А.В. Мотричем 

1309  Кримінологічний аналіз 
і запобігання 
військовим злочинам 

Пузиревський Є.Б. д.ю.н., доц.  
Литвинов О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1310  Кримінологічний аналіз 
агресивної корисливо-
насильницької 
злочинності та 
запобігання їй  

Тацій М.С. д.ю.н., доц.  
Литвинов О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (12.00.09) 

 
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

1311  Теоретичні, правові та 
організаційно-тактичні засади 
забезпечення внутрішньої 
безпеки МВС України 

Пічкуренко С.І.  Академія управління 
МВС 

1312  Доступ до правосуддя у 
кримінальному процесі України: 
теоретичні і практичні проблеми 

Шибіко В.П.  Київський національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

1313  Змагальні засади в сучасному 
кримінальному процесі України: 
стан та перспективи

Маркуш М.А. д.ю.н., проф. 
Грошевий Ю.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1314  Теоретичні та правові основи 
диференціації процесуальної 
форми кримінального 
судочинства України 

Трофименко В.М. д.ю.н., проф. 
Грошевий Ю.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1315  Формування державної системи 
протидії нелегального обігу 
психоактивних речовин на 
підставі судової фармації 
(криміналістичні засади) 

Шаповалов В.В. д.ю.н., проф. 
Шепітько В.Ю. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1316  Доказування на стадії 

досудового 
розслідування в 
кримінальному 
процесі 

Никоненко М.Я. 
 

 Академія управління 
МВС 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1317  Засоби пізнання у 
сфері судочинства: 
проблеми 
систематизації та 
використання 

Біленчук П.Д. доц. Котюк І.І. Київський 
національний 
університет  імені 
Тараса Шевченка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення. Тема 
сформульована 
занадто вузько  

1318  Процесуальне і 
організаційне 
забезпечення 
розкриття та 
розслідування 
злочинів в умовах 
надзвичайних режимів 

Омельченко Т.В. д.ю.н., проф. 
Конопльов В.В. 

Кримський 
юридичний інститут 
Одеського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1319  Компроміс у 
кримінальному 
судочинстві України: 
теорія та практик 

Неледва Н.В.  Міжнародний 
гуманітарний 
університет 

Тема 
досліджена 
попередниками. 
Тема 
дослідження не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 
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1320  Оперативно-розшуко-
ва профілактика злочи-
нів у сфері економіки 

Василинчук В.І. 
 

д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення  

1321  Криміналістична 
тактика: 
методологічні, правові 
та організаційні засади 

Весельський В.К. д.ю.н., проф.  
Іщенко А.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1322  Теоретичні та правові 
засади сприяння 
здійсненню 
оперативно-
розшуковій діяльності 

Кислий А.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Снігерьов О.П. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
дослідження не 
відповідає 
рівню доктор-
ської дисертації  

1323  Забезпечення прав 
людини в оперативно-
розшуковій діяльності 
 

Мінченко С.І. 
 

д.ю.н., доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1324  Криміналістичне 
забезпечення 
досудового слідства у 
справах про злочини 
міжнародного 
характеру 

Чорноус Ю.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьмічов В.С. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1325  Спрощення 
кримінального 
судочинства 

Власова Г.П. д.ю.н., проф. 
Бахін В.П. 

Національний 
університет 
державної 
податкової служби 
України 

Тема 
дослідження не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації і 
кореспондується 
з темою 
кандидатської 
дисертації 
Дрозд О.Я.  
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1326  Основи виявлення та 
розслідування 
легалізації доходів, 
одержаних в 
результаті 
організованої 
злочинної діяльності 
(уточнення теми) 

Аркуша Л.І. 
 

д.ю.н., проф. 
Тіщенко В.В. 
 

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Тема 
дослідження не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації та 
потребує 
уточнення  

1327  Взаємодія 
кримінального та 
кримінально-
процесуального права 
у правовому механізмі 
їх реалізації 

Герасимчук О. П. д.ю.н., доц. 
Попелюшко В. О. 

Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1328  Виявлення та 
нейтралізація 
оперативно-
розшуковими 
заходами причин та 
умов злочинів, скоєних 
на підставі 
міжетнічних протиріч 

Халілєв Р.А. д.ю.н., проф. 
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет 
внутрішніх справ  

Тема 
дослідження 
сформульована 
занадто вузько 
та не відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації  

1329  Місце криміналістики 
у системі юридичних 
наук 
 

Даньшин М.В. д.ю.н., проф. 
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 
(Г.А. Матусов-
ським). Назва 
роботи 
сформульована 
некоректно 
щодо 
докторської 
дисертації  
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1330  Правові і теоретичні 
основи 
криміналістичного 
зброєзнавства 

Діденко С.В. д.ю.н., проф.  
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 

1331  Кримінальне 
судочинство в умовах 
надзвичайного стану 
 

Каткова А.Г. д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1332  Теоретичні й 
організаційно-правові 
засади оперативно-
розшукового забезпе-
чення розкриття 
злочинів, учинених 
неповнолітніми 

Назаренко С.П. д.ю.н., доц.  
Никифорчук Д.Й. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1333  Теоретичні засади 
методики 
розслідування 
злочинів, що 
вчиняються у 
бюджетній сфері 
України  

Степанюк Р.Л. д.ю.н., проф.  
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення, дослі-
джений попе-
редниками, у 
т.ч. здобувачем, 
назва 
сформульована 
некоректно 

1334  Попередження 
злочинів 
оперативними 
підрозділами органів 
внутрішніх справ 
України 

Шендрик В.В. - Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

1335  Забезпечення права особи на 
повагу до гідності у 
кримінальному судочинстві 
України 

Бартащук Л.П. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія адвокатури 
України 

1336  Загально наукові, 
процесуально-правові підстави 
та тактика  використання 
психологічного експерименту в 
досудовому розслідуванні 
(2009) 

Бєляєва К.В.  д.ю.н., проф.,  
Гончаренко В.Г. 

Академія адвокатури 
України 

1337  Методика розслідування 
умисних убивств, вчинених з 
метою приховати інший злочин 

Варданян А.Г. к.ю.н., доц. 
Бояров В.І. 

Академія адвокатури 
України 

1338  Теоретичні та практичні 
аспекти використання 
спеціальних знань при 
розслідуванні злочинних 
посягань на культурні цінності 

Кофанова О.С. д.ю.н., проф.  
Гончаренко В.Г. 

Академія адвокатури 
України 

1339  Гарантії реалізації прав особи 
на швидкий і справедливий суд 
в Україні: теорія і практика 

Кучинська О.А. д.ю.н., проф.  
Гончаренко В.Г. 

Академія адвокатури 
України 

1340  Використання дактилоскопічної 
інформації у розслідуванні 
злочинів 

Петелюк О.М. д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д. 

Академія адвокатури 
України 

1341  Криміналістичне забезпечення 
розслідування організованої 
злочинної діяльності у сфері 
наркобізнесу 

Самохін О.Ю. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія адвокатури 
України 
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1342  Судово-медичний експерт як 
суб’єкт кримінально-
процесуальної діяльності 

Вартилецька Ю.В. д.ю.н., проф. 
Галаган В.І. 

Академія управління 
МВС 

1343  Організаційно-тактичні засади 
вербувальної операції 

Дашко В.А. д.ю.н., доц. 
Сервецький І.В. 

Академія управління 
МВС 

1344  Організаційно-тактичні засади 
використання мобільних 
терміналів у розшуку осіб, які 
вчинили злочини 

Дмитрук В.Д. д.ю.н., доц. 
Сервецький І.В. 

Академія управління 
МВС 

1345  Організаційно-тактичні засади 
розкриття злочинів, пов’язаних 
з викраденням людей 

Злагода О.В. к.ю.н., доц. 
Дульський О.О. 

Академія управління 
МВС 

1346  Право на свободу та особисту 
недоторканність у досудовому 
провадженні у кримінальному 
процесі України 

Камінська О.В. к.ю.н., доц. 
Барабаш Т.М.  

Академія управління 
МВС 

1347  Організація і тактика викриття 
злочинів, вчинених у 
банківській системі 

Камінський Є.В. д.ю.н. 
Юрченко О.М. 

Академія управління 
МВС 

1348  Організація і тактика 
документування протиправних 
дій організаторів та активних 
учасників під час ліквідації 
масових заворушень 

Марчук Д.В. к.ю.н., доц. 
Бірюков Г. М. 

Академія управління 
МВС 

1349  Інститут виправдування у 
кримінальному судочинстві 
України 

Охотіна  Ю.В. к.ю.н., доц.  
Барабаш Т.М. 

Академія управління 
МВС 

1350  Правовий статус учасників 
досудового слідства: проблеми 
реалізації 

Процько Г.І. к.ю.н., доц. 
Рожнова В.В. 

Академія управління 
МВС 

1351  Організаційно-тактичні засади 
залучення громадян до 
негласного співробітництва 

Редька В.В. 
 

д.ю.н., доц. 
Сервецький І.В. 

Академія управління 
МВС 
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1352  Організація і тактика розкриття 
серійних умисних вбивств 

Скидан О.І.  
 

к.ю.н., с.н.с. 
Кислий А.М. 

Академія управління 
МВС 

1353  Організаційно-тактичні засади 
протидії злочинам, пов’язаним з 
порушенням прав на знаки для 
товарів та послуг 

Стойко Р.В. д.ю.н. 
Юрченко О. М. 

Академія управління 
МВС 

1354  Статус захисника в 
кримінальному процесі України 
та Великобританії 

Берладин О.Б. к.ю.н., доц. 
Крикунов О.В. 

Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки 

1355  Діяльність підрозділів карного 
розшуку щодо попередження 
злочинів проти особи 

Бойко О.П. д.ю.н., проф.  
Антонов К.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1356  Кримінально-процесуальна 
компетенція начальника 
слідчого відділу податкової 
міліції 

Ботвінов Р.Г. д.ю.н., доц.  
Лобойко Л.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1357  Криміналістична 
характеристика та особливості 
розслідування вбивств через 
необережність 

Іваниця А.В. к.ю.н.  
Лускатов О.В. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1358  Оперативно-розшукове 
запобігання злочинам в сфері 
діяльності органів внутрішніх 
справ службою внутрішньої 
безпеки ГУБОЗ МВС України 

Мельковський О.В. к.ю.н., проф.  
Душейко Г.О. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 

1359  Правова регламентація 
фіксування кримінально-
процесуальних дій, 
здійснюваних у досудовому 
провадженні 

Петриченко Є.І. д.ю.н., доц.  
Лобойко Л.М. 

Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ 
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1360  Взаємодія оперативних 
підрозділів правоохоронних 
органів та підрозділів служби 
внутрішньої безпеки у протидії 
корупції в ОВС 

Дорошенко Ю.П. к.ю.н., доц.  
Хараберюш І.Ф. 

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

1361  Одержання зразків для 
експертного дослідження у 
кримінальному судочинстві 
України 

Козак О.В. д.ю.н., проф.  
Галаган В.І. 

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

1362  Особливості судового розгляду 
кримінальних справ щодо 
неповнолітніх 

Лосич С.В. д.ю.н., проф. 
Стрельцов Є.Л. 

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

1363  Притягнення особи як 
обвинуваченого в контексті 
Європейських стандартів 

Меркулов С. М. к.ю.н., доц.  
Омельченко О.Є. 

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

1364  Особливості застосування 
заходів кримінально-
процесуального примусу щодо 
неповнолітніх обвинувачених   

Рюмшина Г.В. к.ю.н. 
Коваленко Е.Д. 
 

Донецький юридичний 
інститут Луганського 
державного 
університету 
внутрішніх справ 
ім. Е.О. Дідоренка 
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1365  Розслідування шахрайств, 
вчинених з використанням 
мережі Інтернет 

Самойлов С.В. к.ю.н., доц.  
Одерій О.В. 

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

1366  Тактичні операції при 
розслідуванні незаконного 
збуту наркотичних засобів 

Сулейманова З.Р. к.ю.н., доц.  
Одерій О.В. 

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

1367  Межі кримінально-
процесуального доказування 

Телелюхіна О.В. к.ю.н., доц.  
Шаповалова Л.І. 

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

1368  Теоретичні основи планування 
та програмування слідчих дій 

Хань О.О.  д.ю.н., проф.  
Журавель В.А.  

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної академії 
правових наук України  

1369  Криміналістична 
характеристика неналежного 
виконання професійних 
обов’язків медичним або 
фармацевтичним працівником 

Шайтуро О.П. д.ю.н., проф.  
Шепітько В.Ю. 

Інститут вивчення 
проблем злочинності 
Національної академії 
правових наук України  

1370  Участь адвоката-захисника в 
суді першої інстанції у 
кримінальному процесі України 

Андрусів В.Г. проф.  
Молдован В.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
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1371  Правове регулювання 
оперативно-розшукової 
діяльності в установах 
виконання покарань 

Баглай І.П. проф.  
Богатирьов І.Г. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1372  Концептуальні засади 
застосування психологічного 
впливу у сфері судочинства 
(уточнення теми) 

Бишевець О.В. доц.  
Котюк І.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1373  Право особи на виправдання у 
кримінальному процесі України 

Коваль О.М. проф.  
Шибіко В.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1374  Забезпечення права особи на 
повагу до гідності на стадії 
досудового розслідування  у 
кримінальному процесі України 

Марущак Н.В. проф.  
Шибіко В.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1375  Вердикт присяжних: 
організаційні, процесуальні та 
гносеологічні аспекти 

Нешик Т.С. доц.  
Котюк І.І. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1376  Вирішення судом 
процесуальних питань в стадії 
виконання вироку 

Харченко І.О. проф.  
Шибіко В.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

1377  Особливості методики 
розслідування шахрайств, 
вчинених за допомогою мережі 
Інтернет 

Алхіміна Я.В. к.ю.н. 
Горбаньов І.М. 
  

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

1378  Застосування застави у якості 
запобіжного заходу у 
кримінальному процесі України  

Бабіч Л.М. д.ю.н., проф. 
Погорецький М.А. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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1379  Основи методики розслідування 
порушень законодавства про 
працю на вугледобувних 
підприємствах 

Безгинський Ю.С. к.ю.н., доц. 
Бірюков В.В. 

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

1380  Кримінально-процесуальні 
строки у досудових стадіях 
кримінального процесу: 
сучасний стан та шляхи їх 
удосконалення 

Бивша Ю.В.  к.ю.н., доц. 
Черечукіна Л.В. 

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

1381  Особливості розслідування 
шахрайств, вчинених у сфері 
виконання господарсько-
договірних зобов’язань  
(перезатвердження теми) 

Дехтярьов Є.В. 
  

д.ю.н., проф. 
Лисенко В.В. 

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

1382  Основи методики розслідування 
незаконного користування 
радіочастотними ресурсами 

Долгополов М.Л. к.ю.н., доц. 
Бірюков В.В. 

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

1383  Попередження та розкриття 
злочинів, пов’язаних з умисним 
пошкодженням майна шляхом 
підпалу або вибуху  

Іваненко Р.Є. к.ю.н., с.н.с. 
Козаченко О.І. 

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

1384  Особливості методики 
розслідування розкрадань 
бюджетних коштів на 
підприємствах вугільної 
промисловості 

Камишанський О.Ю. к.ю.н. 
Горбаньов І.М. 
 

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

1385  Початковий етап розслідування 
розбоїв, вчинених  за 
попередньою  змовою групою 
осіб 

Кикоть Є.О. д.ю.н., проф. 
Сегай М.Я. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ ім. Е.О.Дідоренка 
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1386  Оскарження дій та рішень 
слідчого і органу дізнання на 
досудових стадіях 
кримінального процесу як 
гарантія забезпечення прав 
учасників кримінального 
судочинства 

Кіндірова Г.К. к.ю.н., доц. 
Курочка М.Й. 

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

1387  Процесуальні засоби захисту 
прав особистості на досудовому 
слідстві 

Корнєєва О.С. к.ю.н., доц. 
Удовенко Ж.В. 

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

1388  Використання спеціальних 
знань у протидії злочинам у 
сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів 

Кривонос М.В. д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

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

1389  Тактика викриття 
підозрюваного 
(обвинуваченого) у вчиненні 
злочину, пов’язаного з 
порушенням правил безпеки 
дорожнього руху або 
експлуатації транспортних 
засобів  

Крівченко О.В. д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д.  

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

1390  Особливості початкового етапу 
розслідування крадіжок нафти 
та нафтопродуктів із 
магістральних трубопроводів  

Кудінов А.С. к.ю.н., доц. 
Коваленко В.В. 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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1391  Оперативна розробка 
організованих злочинних груп, 
що спеціалізуються на 
незаконному обігу зброї та 
вибухових речовин (за 
матеріалами Східного регіону 
України) 

Луговськой В.В. д.ю.н., проф. 
Погорецький М.А. 

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

1392  Інформаційно-аналітичне 
забезпечення розшуку осіб, які 
переховуються від органів 
досудового слідства 

Май В.В. к.ю.н. 
Черков В.О. 

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

1393  Використання запахових слідів 
у розкритті злочинів 

Назарова Н.Є. д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

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

1394  Тактика викриття особи, яка 
вчинила розкрадання майна 
шляхом привласнення, 
розтрати, а також зловживання 
службовим становищем 

Ржевська М.М. д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д. 
 

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

1395  Конфіденційне співробітництво 
з підрозділами податкової 
міліції у протидії злочинам, 
пов’язаним із банкрутством  
(перезатвердження теми) 

Скоріков І.В. 
  

к.ю.н., доц. 
Тарасенко В.Є. 

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

1396  Судовий контроль за 
дотриманням конституційних 
прав громадян в оперативно-
розшуковій діяльності  

Сапєльнікова Ю.О. д.ю.н., проф. 
Погорецький М.А. 
 

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ  
ім. Е.О. Дідоренка 
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1397  Реалізація функції оперативно-
розшукового супроводження 
досудового слідства в контексті 
європейських стандартів 
(перезатвердження теми) 

Темніков О.В. 
  

к.ю.н., доц. 
Курочка М.Й. 

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

1398  Початковий етап розслідування 
шахрайства, вчиненого шляхом 
незаконного отримання 
цільового споживчого кредиту 
(перезатвердження теми) 

Терьохін Д.Г. 
 

к.ю.н., доц. 
Бірюков В.В. 

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

1399  Розслідування нерозкритих 
грабежів та розбоїв минулих 
років  

Яковенко М.О. д.ю.н., проф. 
Галаган В.І. 
 

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

1400  Криміналістична профілактика 
злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів 

Адабашян Г.Ю. к.ю.н., доц. 
Благута Р.І. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1401  Оперативно-розшукове 
забезпечення протидії 
підрозділами УБОЗ МВС 
України хабарництва, 
вчиненого службовими особами 
митних органів 

Васильчак Н.Р. к.ю.н., доц. 
Щур Б.В. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1402  Виявлення та розслідування 
сутенерства та втягнення особи 
у зайняття проституцією 

Грицай Л.А. к.ю.н., доц. 
Благута Р.І. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1403  Попередження та розкриття 
злочинів, пов’язаних з 
торгівлею жінками з метою 
сексуальної експлуатації 

Нагачевська Ю.С. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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1404  Методика розслідування 
розбійних нападів, вчинених 
групами неповнолітніх 

Остапчук М.С. к.ю.н., доц. 
Щур Б.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1405  Тактичні основи розкриття 
розбійних нападів, вчинюваних 
організованими злочинними 
угрупованнями 

Плукар В.В. д.ю.н., проф. 
Грищук В.К. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1406  Доказування при розслідуванні 
використання малолітньої 
дитини для заняття жебрацтвом  

Пришляк С.О. к.ю.н. 
Басиста І.В. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1407  Застосування заходів  
кримінально-процесуального 
примусу  при наданні  
міжнародно-правової  допомоги  
у кримінальних справах 

Сторожик Я.Б. к.ю.н., доц. 
Хитра А.Я. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1408  Оперативно-розшукова 
протидія легалізації 
(відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом 

Твердовський М.Д. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 
 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1409  Забезпечення охорони 
адвокатської таємниці в 
кримінальному  процесі 

Теліженко Р.О. к.ю.н., доц. 
Хитра А.Я. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1410  Теорія і практика перехресного 
допиту в суді: процесуальні та 
криміналістичні аспекти 

Бабунич В.М. д.ю.н., проф. 
Когутич І.І. 

Львівський 
національний 
університет  імені Івана 
Франка 

1411  Кримінально-правові підстави, 
зміни або скасування рішень 
суду в кримінальному процесі 

Суховерська З.З. к.ю.н., доц. 
Бойко В.П. 

Львівський 
національний 
університет   
імені Івана Франка 
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1412  Захист прокурором прав та 
законних інтересів учасників 
судового розгляду у 
кримінальному процесі України 

Шама Г.О. к.ю.н., доц. 
Павлишин А.А. 

Львівський 
національний 
університет  
імені Івана Франка 

1413  Початковий етап розслідування 
вбивства матір’ю 
новонародженої дитини 

Антощук А.О. 
 

д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1414  Організаційні засади 
оперативно-розшукової 
діяльності в установах 
виконання покарань 

Баглай І.П. 
 

д.ю.н., проф. 
Богатирьов І.Г. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1415  Розслідування розкрадань у 
сфері господарської діяльності 

Бабенкова О.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Сокиран Ф.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1416  Використання матеріалів 
оперативно-розшукової 
діяльності в доказуванні у 
кримінальних справах про 
хабарництво 

Бойко С.В. 
 

к.ю.н., проф. 
Романюк Б.В 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1417  Організація і тактика 
проведення оперативно-
технічних заходів 

Болясова І.Л. 
 

д.ю.н., с.н.с. 
Орлов Ю.Ю. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1418  Використання спеціальних 
знань при розслідуванні 
зґвалтувань 

Ботнаренко І.Ю. 
 

к.ю.н., доц. 
Пясковський В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1419  Протидія злочинам, що 
вчиняються при обігу акцій на 
ринку цінних паперів 

Бутович О.І. 
 

д.ю.н., доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1420  Використання біологічних 
слідів в розкритті і 
розслідуванні злочинів 

Губар Я.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Садченко О.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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1421  Правові та організаційно-
тактичні засади проведення 
візуального спостереження 
підрозділами ДОС МВС 
України 

Дашкевич В.А. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Козаченко О.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1422  Методика розслідування 
підроблення документів, 
печаток, штампів, бланків та їх 
збуту 

Дубець О.С. 
 

к.ю.н., доц. 
Пясковський В.В. 
 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1423  Діяльність слідчого щодо 
розшуку обвинуваченого 

Дунаєва А.В. к.ю.н., с.н.с. 
Галаган О.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1424  Використання спеціальних 
знань при розслідуванні 
кримінальних банкрутств 

Казміренко Л.В. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Мацишин В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1425  Правовідносини слідчого, 
прокурора та суду на досудових 
стадіях кримінального 
судочинства 

Канфуі І.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Галаган В.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1426  Протидія злочинам, що 
вчиняються у сфері 
автострахування 

Круглий А.І. 
 

д.ю.н.,  доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1427  Тактичні помилки слідчого під 
час допиту та напрямки їх 
подолання 

Курдиба Т.О. 
 

д.ю.н., проф. 
Кузьмічов В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1428  Основи методики розслідування 
зґвалтування 

Лісова А.Ю. 
 

д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1429  Розслідування хабарництва у 
сфері земельних відносин 

Ліщенко Т.М. 
 

к.ю.н., проф. 
Весельський В.К. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1430  Забезпечення безпеки свідків та 
потерпілих у справах про 
умисні вбивства 

Майоров Ю.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Азаров Ю.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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1431  Кримінально-процесуальне 

забезпечення екстрадиції 
Макаров М.А. к.ю.н., доц. 

Рожнова В.В. 
Національна академія 
внутрішніх справ 

1432  Особливості досудового 
провадження у справах про 
суспільно небезпечні діяння 
неповнолітніх 

Максимів С.Я. 
 

д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1433  Судовий контроль за 
екстрадицією особи 

Мартин О.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1434  Кримінально-процесуальна 
форма провадження слідчих дій 

Олійник В.В. 
 

к.ю.н., проф. 
Підюков П.П. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1435  Охорона нотаріальної таємниці 
у кримінальному процесі 

Остапенко О.Є. 
 

к.ю.н. 
Шпотаківська О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1436  Правові та організаційно-
тактичні засади застосування 
закладних пристроїв 
оперативними підрозділами 
міліції 

Пугач С.М. 
 

д.ю.н., с.н.с. 
Орлов Ю.Ю. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1437  Досудове слідство у 
кримінальних справах про 
злочини, пов’язаних з 
використанням обладнання для 
виготовлення наркотичних 
засобів 

Рубежанська О.В. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Стрільців О.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1438  Забезпечення права на 
відшкодування шкоди, 
заподіяної особі незаконним 
засудженням 

Савенков О.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1439  Забезпечення права на захист 
осіб, які не досягли віку 
кримінальної відповідальності 

Сачук В.В. к.ю.н. 
Шпотаківська О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1440  Розслідування крадіжок, 
вчинених етнічними 
організованими угрупованнями 

Сінетар М.Т. 
 

к.ю.н., доц. 
Сокиран Ф.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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Стасюк О.Л. 
 

1441  Перегляд судових рішень у 
кримінальних справах 
Верховним Судом України 

к.ю.н., доц. 
Омельченко О.Є. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1442  Закриття кримінальної справи 
при недоведеності участі 
обвинуваченого у вчиненні 
злочину 

Сторожук М.І. 
 

к.ю.н., доц. 
Рожнова В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1443  Невідповідність висновків суду 
фактичним обставинам справи 
як підстава для скасування 
вироку 

Стрілець Ю.П. 
 

к.ю.н., доц. 
Рожнова В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1444  Методика розслідування 
погрози або насильства щодо 
судді, народного засідателя чи 
присяжного 

Сухомлінов С.М. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Мацишин В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1445  Криміналістичне забезпечення 
дослідження речових доказів в 
експертних установах МВС 
України 

Тарасенко К.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Красюк І.П. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1446  Використання науково-
технічних засобів у 
розслідуванні вбивств 

Тимчишин Д.М. 
 

к.ю.н., проф. 
Весельський В.К. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1447  Розслідування комп’ютерних 
злочинів,  
що вчиняються з 
використанням мережі Інтернет 

Тітуніна К.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1448  Помилки у дактилоскопічних 
дослідженнях та шляхи їх 
подолання 

Федорів Х.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1449  Криміналістичне забезпечення 
розслідування торгівлі людьми 
(міжнародне співробітництво) 

Філашкін В.С. 
 

к.ю.н., проф. 
Весельський В.К. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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1450  Розслідування розкрадань 
бюджетних коштів, виділених 
на закупівлю лікарських засобів 
та медичного обладнання 

Чередарчук А.М. к.ю.н., доц. 
Перкін В.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1451  Судова товарознавча 
експертиза промислових 
товарів 

Шевченко О.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Садченко О.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1452  Тактика проведення слідчих дій 
з іноземними громадянами 

Якимчук Б.В. д.ю.н., проф. 
Кузьмічов В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1453  Захист прав і свобод людини 
при застосуванні запобіжних 
заходів у кримінальному 
судочинстві України  
(перезатвердження теми) 

Коріняк О.М. 
 

к.ю.н., доц.  
Кожевніков Г.К. 

Національна академія 
прокуратури України 

1454  Особливості розслідування 
злочинів проти безпеки 
виробництва 

Кравчук І.І. к.ю.н., проф.  
Цимбалюк В.І. 

Національна академія 
прокуратури України 

1455  Скорочений порядок судового 
розгляду кримінальної справи 

Ворона С.В. к.ю.н., доц. 
Трофименко В.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1456  Принцип публічності в 
кримінальному процесі та 
практиці Європейського суду з 
прав людини 

Говорун Д.М. д.ю.н., проф. 
Грошевий Ю.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1457  Запобіжні заходи, які не 
пов’язані з позбавленням волі 

Григорьєва О.І. к.ю.н., доц. 
Туманянц А.Р. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1458  Практика Європейського суду з 
прав людини та правила 
допустимості доказів у 
кримінальному процесі України 

Єна І.В. д.ю.н., проф. 
Грошевий Ю.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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1459  Допустимість доказів у 
кримінальному процесі України 

Кайло І.Ю. к.ю.н., доц. 
Вапнярчук В.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1460  Мотивування рішень, які 
приймаються слідчим на 
досудовому слідстві 

Марочкін О.І. д.ю.н., проф. 
Грошевий Ю.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1461  Стадія виконання вироку у 
кримінальному судочинстві 
України 

Мичак М.С. к.ю.н., доц. 
Дроздов О.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1462  Повноваження суду першої 
інстанції на стадії судового 
розгляду кримінальних справ 

Панасюк О.А. д.ю.н., доц. 
Капліна О.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1463  Розслідування самовільного 
залишення військової частини 
або місця служби 

Пелецький В.О. к.ю.н., доц. 
Шевчук В.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1464  Правове регулювання заочного 
провадження в кримінальному 
судочинстві України 

Пєсцов Р.Г. д.ю.н., проф. 
Микулін В.П. 

Національний 
педагогічний 
університет  
імені М.П. Драгоманова 

1465  Криміналістичне забезпечення 
розслідування злочинів, 
пов’язаних з незаконним обігом 
товарів в Україні 

Курілов Г.М. д.ю.н., проф. 
Лисенко В.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1466  Роль податкових органів у 
виявленні, розкритті та 
розслідуванні злочинів у сфері 
оподаткування 

Пластун М.С. к.ю.н., проф. 
Цимбал П.В. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1467  Процесуально-правові засади 
провадження у справах про 
взаємопов’язані злочини 

Проданик І.В. к.ю.н., доц. 
Калганова О.А. 

Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 
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Барабаш Т.М. 
Національний 
університет державної 
податкової служби 
України 

1468  Реалізація функції захисту в 
кримінальному процесі України 

Шнягін О.Г. к.ю.н., доц. 

1469  Особливості забезпечення права 
на правову допомогу у 
кримінальному судочинстві 

Єргієва І.С. к.ю.н., доц. 
Пашковський М.І. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1470  Тактика використання 
відеозапису в процесі  
розслідування і розкриття 
злочинів 

Караулов В.Д. к.ю.н., доц. 
Комаха В.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1471  Загальні умови стадії перевірки 
вироків, постанов, ухвал суду, 
які не набрали законної сили 

Кіцен Н.В. д.ю.н., проф. 
Аленін Ю.П. 
 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1472  Форми закінчення досудового 
слідства: правові, теоретичні та 
прикладні проблеми 
 

Боржецька Н.Л.   д.ю.н., доц. 
Попелюшко В.О. 

Національний 
університет «Острозька 
академія» 

1473  Оперативно-розшукові та 
кримінально-процесуальні 
аспекти боротьби з тероризмом: 
досвід України, Великої 
Британії, США 

Мисак В.О. д.ю.н., доц. 
Попелюшко В.О. 

Національний 
університет «Острозька 
академія» 

1474  Стадія попереднього розгляду 
справи суддею: теоретичний 
аспект 

Шминдрук О.Ф. д.ю.н., доц. 
Попелюшко В.О. 

Національний 
університет «Острозька 
академія» 

1475  Організація і тактика виявлення 
та розслідування злочинів, 
вчинених у сфері надання 
ритуальних послуг 

Жуков Б.В. д.ю.н., проф.  
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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Подобний О.О. 
Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1476  Оперативно-розшукове 
забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному 
судочинстві 

Захаренко А.В. к.ю.н.  

1477  Використання спеціальних 
бухгалтерських знань для 
виявлення злочинів у сфері 
господарської діяльності (за 
матеріалами діяльності 
підрозділів БЕЗ) 

Карташов С.В. к.ю.н., доц.  
Некрасов В.А. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1478  Імплементація світового 
досвіду та правового 
забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному 
судочинстві 

Могорян І.І. к.ю.н., доц.  
Смоков С.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1479  Організація і тактика 
здійснення оперативно-
розшукових заходів із 
застосуванням аналізу технічної 
інформації про абонентів 
телекомунікації 

Павловський С.В. к.ю.н.  
Подобний О.О. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1480  Діяльність органів дізнання при 
проведенні попередньої 
перевірки за заявами та 
повідомленнями про злочин 

Поліщук О.В. к.ю.н., доц.  
Калугіна В.Ю. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1481  Основи виявлення та 
розслідування податкових 
злочинів, учинених в сфері 
будівництва 

Тацієнко В.В. к.ю.н.,  доц.   
Смоков С.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1482  Діяльність підрозділів карного 
розшуку щодо персоніфікації 
невпізнаних трупів без ознак 
насильницької смерті 

Третьяк К.В. к.ю.н., доц.  
Албул С.В. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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1483  Організаційно-тактичні аспекти 
виявлення та розслідування 
корупційної діяльності у 
правоохоронних та судових 
органах 

Чечірко С.В. д.ю.н., проф.  
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1484  Організація і тактика 
оперативно-розшукового 
забезпечення розслідування 
злочинів на досудових стадіях 
кримінального процесу 

Шашурін С.В. д.ю.н., доц.  
Саакян М.Б. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1485  Реалізація процесуальних 
повноважень органами 
досудового слідства на 
досудових стадіях 
кримінального процесу 

Бандурка С.О. к.ю.н., доц.  
Філін Д.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1486  Правові, етичні та організаційні 
основи використання 
дактилоскопічної інформації 
при  розслідуванні злочинів та 
встановлення особи загиблих  

Голубєва О.В. к.ю.н., доц.  
Михайлов М.А. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1487  Кримінально-процесуальний 
примус при провадженні 
слідчих дій 
(уточнення теми) 

Янченко І.М. 
 

к.ю.н., доц.  
Кожевніков Г.К. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1488  Попередження та розкриття 
злочинних дій з предметами 
порнографічного характеру  

Жилін Є.В. к.ю.н., с.н.с.  
Шендрик В.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1489  Кримінальне переслідування на 
досудових стадіях 
кримінального процесу 

Остафійчук Г.В. д.ю.н., доц.  
Слінько С.В. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 
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(перезатвердження теми) 

1490  Криміналістична 
характеристика та основні 
положення розслідування 
наруги над могилою 

Сафонов Д.А. 
 

к.ю.н., доц. 
Степанюк Р.Л. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1491  Методика розслідування 
незаконного ввезення, 
виготовлення, збуту і 
розповсюдження 
порнографічних предметів 

Свєнтікова М.І. к.ю.н.  
Матюшкова Т.П. 

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1492  Інститут реабілітації в 
кримінально-процесуальному 
праві 

Суховіліна А.О. к.ю.н., доц. 
Півненко В.П.  

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

1493  Механізм реалізації прав та 
захисту законних інтересів 
неповнолітнього потерпілого у 
кримінальному процесі 

Тесельський П.І. к.ю.н., доц.  
Головецький М.О.  

Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ 

 

Наукова установа 

Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник 

Зміст 
зауваження 

1494  Правова природа 
рішень у 
кримінальному 
процесі України 

Безрядін О.В. д.ю.н., проф. 
Лук’янчиков Є.Д. 

Академія 
адвокатури України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1495  Екстрадиція в 
кримінальному 
судочинстві: теорія і 
практика 

Демидюк О.Б. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія 
адвокатури України 

Тема 
досліджена 
попередниками 
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Європіна І.В.  1496  Криміналістичне 
забезпечення протидії 
комп’ютерних 
злочинів 

д.ю.н., проф.  
Гончаренко В.Г. 

Академія 
адвокатури України 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1497  Використання 
спеціальних знань при 
розслідуванні 
грабежів і розбоїв 

Кравчук П.Ю. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія 
адвокатури України 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення  

1498  Особливості 
розслідування 
злочинів у сфері 
грального бізнесу 

Халупенко Д.М. к.ю.н., доц. 
Бояров В.І.  

Академія 
адвокатури України 

Тема 
дублюється з 
дослідженням 
Черкес Ю.К., 
Топорець- 
кої З.М. 

1499  Реформування судової 
системи України 

Чеберяк П.П. к.ю.н., доц. 
Кучинська О.П. 

Академія 
адвокатури України 

Тема 
сформульована 
занадто широко 
і потребує 
уточнення  

1500  Організація і тактика 
оперативного 
обслуговування 
об’єктів залізничного 
транспорту 

Балдишева Л.П. к.ю.н., доц. 
Приполов І.І. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1501  Методика 
розслідування 
умисного знищення 
або пошкодження 
державного та 
приватного майна 
шляхом підпалу 

Бузинарський М.Ю. к.ю.н., проф. 
Цимбалюк В.І. 
 

Академія 
управління МВС 

Тема 
досліджена 
попередниками 

229

Возовик О.О. д.ю.н., доц. 1502  Прокурорський нагляд 
за негласним 
оперативно-
розшуковим 
провадженням  

Сервецький І.В.  
Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.09 

1503  Організаційно-
тактичні заходи з 
документування 
хабарництва, 
вчиненого 
працівниками органів 
внутрішніх справ 

Ворона В.В. к.ю.н., с.н.с. 
Пічкуренко С.І. 
 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення. 
Тема 
дублюється з 
дослідженням 
Іванова В.В.  

1504  Організація і тактика 
попередження та 
розкриття злочинів, 
пов'язаних з 
незаконним 
полюванням диких 
звірів 

Господарець М.В. к.ю.н. 
Алексійчук М.М. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження 
сформульована 
некоректно 

1505  Огляд на досудовому 
провадженні у 
кримінальному 
процесі України 

Зарубенко О.В. д.ю.н., проф. 
Галаган В.І. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1506  Організація і тактика 
документування 
корупційних діянь, 
вчинених 
працівниками органів 
внутрішніх справ 

Іванов В.В. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Пічкуренко С.І. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дублюється з 
дослідженням  
Ворона В.В. 

1507  Приводи та підстави 
до порушення 
кримінальної справи 

Ігнатенко О.А. к.ю.н. 
Никоненко М.Я. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
досліджена 
попередниками 
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1508  Організація і тактика 
попередження 
шахрайств 

Ковальчук В.П. к.ю.н., доц. 
Приполов І.І. 

Академія 
управління МВС 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1509  Організаційно-правове 
забезпечення участі 
оперативної служби 
органів внутрішніх 
справ у боротьбі зі 
злочинністю 

Колесникова А.Р. д.ю.н., проф. 
Грохольський В.Л. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1510  Організація і тактика 
попередження й 
розкриття злочинів, 
пов’язаних з 
порушенням 
авторських прав 

Лисенко О.П. к.ю.н., доц. 
Запорожцева Г.Є. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1511  Організація і тактика 
попередження та 
розкриття крадіжок, 
поєднаних із 
проникненням у 
житло громадян 

Лось  О.В. 
 

к.ю.н., доц., 
Бірюков Г.М. 

Академія 
управління МВС 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1512  Організаційно-
тактичне забезпечення 
протидії організованій 
економічній 
злочинності 

Мартинюк М.С. д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
сформульована 
некоректно 
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1513  Організація і тактика 
проведення 
спеціальних операцій 
із затримання осіб, які 
вчинили тяжкі та 
особливо тяжкі 
злочини  

Осьмак С.Г. к.ю.н., доц. 
Бірюков Г.М. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дублюється з 
дослідженням 
Шибут В.Г. 
Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1514  Організація і тактика 
викриття злочинів, 
пов’язаних з 
відмиванням коштів 
на фондовому ринку 
України 

Присяжний М.В. д.ю.н., доц. 
Користін О.Є. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1515  Організація і тактика 
розкриття розбійних 
нападів, вчинених із 
застосуванням 
вогнепальної зброї 

Ткаченко С.Ю. к.ю.н., с.н.с. 
Кислий А.М. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення, 
сформульована 
занадто вузько 

1516  Організація і тактика 
викриття злочинів, 
пов’язаних з 
незаконним наданням 
послуг у сфері 
грального бізнесу 

Черкес Ю.К. д.ю.н. 
Юрченко О.М. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
дублюється 
дослідженням 
Халупенко Д.М., 
Топорець- 
кої З.М.  
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Шибут В.Г. к.ю.н., с.н.с. 1517  Організація і тактика 
проведення 
спеціальних операцій 
із затримання осіб, які 
вчинили тяжкі та 
особливо тяжкі 
злочини 

Кислий А.М. 
Академія 
управління МВС 

Тема 
дублюється з 
дослідженням 
Осьмак С.Г. 
Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1518  Організація і тактика 
попередження та 
розкриття крадіжок 
вантажів на залізнич-
ному транспорті 

Шилов  Л.О. к.ю.н., доц. 
Приполов І.І. 

Академія 
управління МВС 

Тема 
досліджена 
попередниками 
(М.В. Капус-
тіна) 

1519  Криміналістична 
характеристика 
податкових злочинів 
та її значення для 
вдосконалення 
діяльності податкової 
міліції 

Гринюк Г.М.  к.ю.н., доц. 
Батюк О.В. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Тема 
дослідження 
сформульована 
некоректно, 
потребує 
уточнення  

1520  Правові, організаційні 
та тактичні засади 
протидії злочинній 
діяльності «злодіїв у 
законі» 

Масяйкін Г.І. к.ю.н.  
Галючек А.А. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема дослі-
дження сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
уточнення 
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1521  Організація і тактика 
оперативної розробки 
осіб, які здійснюють 
розкрадання 
державних коштів з 
використанням 
«конвертаційних 
центрів» 

Свинаренко О.Є. к.ю.н.  
Богуславсь- 
кий М.Г. 

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1522  Розслідування 
дорожньо-
транспортних пригод, 
пов’язаних з наїздами 
на пішоходів 

Слюта В.В. к.ю.н., доц. 
Чаплинський К.О.

Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження не 
відповідає 
рівню 
кандидатської 
дисертації 

1523  Взаємодія ОВС з 
релігійними 
організаціями під час 
розслідування 
злочинів 

Боброва Ю. В. к.юн., доц.  
Ахтирська Н.М. 

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

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення і 
дублюється 
дослідженням 
Серьожиної В.І.  

1524  Обмеження особистої 
недоторканності особи 
на досудових стадіях 
кримінального 
судочинства України в 
контексті 
міжнародних 
стандартів 

Бутенко С. Ю. к.ю.н. 
Левендаренко О.О. 
 

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

Назва потребує 
уточнення  
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1525  Слiдчi дії, що 
провадяться з дозволу 
суду та з санкції 
прокурора (за 
матеріалами 
дiяльностi підрозділів 
дізнання ДАІ МВС 
України) 

Войтов О.В. д.ю.н., проф. 
Лобойко Л.М. 

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

Назва теми 
дослідження 
потребує 
уточнення  

1526  Повага честі і гідності 
особи як принципи 
кримінального 
процесу 

Дехтярьова А.І. к.ю.н. 
Манівлець Е.Є. 

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

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  

1527  Об’єднання та 
виділення 
кримінальних  
справ в окреме 
провадження на 
досудовому 
розслідуванні 

Кобильченко О.І. к.ю.н. 
Левендаренко О.О. 

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

Тема 
досліджена 
попередниками 

1528  Європейські 
експертно-
криміналістичні 
установи: система, 
структура, 
порівняльний аналіз, 
досвід використання 

Кушнаренко Ю.Д. к.ю.н., доц.  
Біленчук П.Д. 

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

Тема потребує 
уточнення 
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д.ю.н., проф.  1529  Цілі і задачі 
кримінального 
судочинства 

Патюк С.О. 
Удалова Л.Д. 

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

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення   

1530  Взаємодія ОВС з 
релігійними 
організаціями у 
протидії рецидивній 
злочинності 

Серьожина В.І. к.ю.н., доц.  
Ахтирська Н.М. 

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

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення і 
дублюється з 
дослідженням 
Боброва Ю.В.    

1531  Правовий статус 
адвоката свідка у 
кримінальному 
процесі 

Титова Н.В. к.ю.н., доц.   
Каткова Т.В. 

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

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1532  Організаційно-
тактичне забезпечення 
протидії підрозділів 
БЗПТЛ сутенерству та 
створенню або 
утриманню місць 
розпусти і звідництва 

Ціон П.О. к.ю.н., доц.  
Рижков Е.В. 

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

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1533  Прокурор як гарант 
забезпечення прав 
громадян на 
досудових стадіях 
кримінального 
процесу 

Юсубов В.В. к.ю.н. 
Манівлець Е.Є. 

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

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення і не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.09  

1534  Шляхи удосконалення 
розшукової роботи 
підрозділів ОВС у 
розшуку безвісті 
зниклих осіб та 
встановлення особи    

Яковлев М.В. к.ю.н. 
Кубарєв В.С. 

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

Назва теми  
дослідження 
потребує 
уточнення 

1535  Особливості методики 
розслідування 
ухилення від сплати 
податку на прибуток 

Мирошни- 
ченко Г.Г. 

доц.  
Паламарчук Л.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема 
досліджена 
попередниками 
і потребує 
уточнення 

1536  Особливості 
розслідування 
злочинів, пов’язаних з 
нелегальною 
міграцією 

Набруско М.С. доц.  
Паламарчук Л.П. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1537  Розслідування 
злочинів у сфері 
організації та ведення 
незаконного грального 
бізнесу 

Топорецька З.М. доц.  
Перебитюк М.В. 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

Тема 
дублюється 
дослідженням 
Халупенко 
Д.М.. Черкес 
Ю.К. Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення. 
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1538  Розслідування 
шахрайств і 
пов’язаних із ними 
злочинів, вчинених у 
сфері функціонування 
електронних 
розрахунків 

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

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

 

Анапольська А.І. 
 

к.ю.н., доц. 
Коваленко В.В. 

1539  Тактика викриття 
підозрюваного 
(обвинуваченого) у 
вчиненні вбивства 
через необережність 

Деркунський С.В. к.ю.н., доц. 
Черечукіна Л.В. 

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

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1540  Попередження та 
розкриття розбоїв, що 
вчинюються 
злочинними групами 
на приміщення та 
сховища банківських 
закладів 

Зав’ялов А.В.  к.ю.н., с.н.с. 
Козаченко О.І. 

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

Тема 
досліджена 
попередниками 

1541  Розкриття та 
розслідування тяжких 
і особливо тяжких 
злочинів, вчинених із 
застосуванням 
вибухових речовин та 
пристроїв, 
кримінальні справи по 
яким зупинені у 
зв’язку із відсутністю 
особи, що вчинила 
злочин 

Лавренко Г.І. к.ю.н., проф. 
Бараненко Б.І. 

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

Назва теми 
дослідження 
потребує 
уточнення  
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1542  Нормативно-правові, 
організаційні й 
тактичні засади 
співробітництва 
оперативних 
підрозділів органів 
внутрішніх справ з 
резидентами 

Малкін В.Ю. к.ю.н., доц. 
Сілюков В.О. 

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

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1543  Прокурорський нагляд 
за законністю 
використання 
матеріалів ОРД на 
стадіях досудового 
розслідування  

Сухачова І.О. д.ю.н., проф. 
Погорецький М.А. 

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

Тема 
дослідження не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.09 

1544  
Шинкаренко І.Р. 

Протидія 
загальнокримінальній 
злочинності в 
сільській місцевості 
Донецько-
Придніпровського 
регіону України 
(перезатвердження 
теми) 

Ханькевич А.М. 
 

к.ю.н., проф. 

 

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

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1545  Криміналістичні 
інформаційні системи 
органів внутрішніх 
справ України, їх 
використання в 
розслідуванні 
злочинів 

Шалімов С.В. к.ю.н., доц. 
Бірюков В.В. 

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

Тема здобувача 
корелюється з 
тематикою 
наукового 
керівника 
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Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1546  Особливості 
розслідування 
протидії законній 
господарській 
діяльності 

Дмитрів Р.І. к.ю.н., доц. 
Благута Р.І. 
 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

1547  Розслідування 
умисного вбивства, 
вчиненого у стані 
душевного 
хвилювання 

Кунтій А.І. к.ю.н., доц. 
Благута Р.І. 
 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва теми  
дослідження 
потребує 
уточнення 

1548  Вдосконалення 
оперативно-
розшукової діяльності  
у викритті злочинів в 
сфері земельних 
відносин 

Пилипчук О.В. д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Назва теми  
дослідження 
потребує 
уточнення 

1549  Організація і тактика 
розкриття злочинів, 
пов’язаних  із 
ухиленням від сплати 
податків, зборів 
(обов’язкових 
платежів) 

Приндак Є.П. к.ю.н., доц. 
Захаров В.П. 
 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1550  Оперативно-
розшукова протидія 
злочинам у сфері 
корупції 

Татарин І.І. к.ю.н. 
Гула Л.Ф. 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  
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Черепущак В.В. к.ю.н. 1551  Взаємодія підрозділів 
карного розшуку з 
органами досудового 
слідства у протидії 
корисливо-
насильницьким 
злочинам 

Гула Л.Ф. 
 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1552  Організаційно-
тактичні помилки 
слідчого під час 
обшуку 

Тема 
сформульована 
занадто вузько і 
не відповідає 
рівню 
кандидатської 
дисертації  

Абушов Т.А. 
 

к.ю.н. 
Семенов В.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

1553  Досудове 
провадження у 
кримінальній справі 
щодо судді 

Бойко О.Є. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Назва потребує 
уточнення  

1554  Прокурорський нагляд 
за законністю 
закінчення досудового 
розслідування 

Воробйова І.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Рожнова В.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.09 

1555  Кримінально-
процесуальна 
діяльність податкової 
міліції 

Ворона О.А. 
 

к.ю.н.  
Шпотаківська О.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
дослідження 
сформульована 
занадто широко 
і предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  
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1556  Лінійний принцип в 
організації діяльності 
підрозділів карного 
розшуку 

Гаврилюк В.І. к.ю.н., доц. 
Василинчук В.І. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1557  Спрощене 
провадження як 
диференціація 
кримінально-
процесуальної форми 

Дрозд О.Я. к.ю.н., доц. 
Рожнова В.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
дублюється з 
темою  
Власова Г.П.  

1558  Відсторонення 
обвинуваченого від 
посади як захід 
процесуального 
примусу 

Завада С.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Савицький Д.О. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
сформульована 
занадто вузько і 
не відповідає 
рівню 
кандидатської 
дисертації 

1559  Основи методики 
розслідування 
незаконного 
заволодіння 
ґрунтовим покривом 
(поверхневим шаром) 
земель 

Ілінська Ю.П. 
 

к.ю.н.,  доц. 
Шарай Л.Г. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
 
 

1560  Протидія злочинам, 
що вчиняються на 
споживчому ринку 

Кардаш О.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Ніколаюк С.І. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
дослідження 
сформульована 
занадто широко 
і потребує 
уточнення  

1561  Розкриття посадових 
злочинів в органах 
внутрішніх справ 

Кобець М.П. 
 

д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1562  Протидія підрозділами 
ДСБЕЗ МВС України 
розкраданню коштів 
на об’єктах бюджетної 
сфери 

Коломієць О.О. 
 

к.ю.н., доц. 
Ніколаюк С.І. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1563  Методика 
розслідування 
розбійних нападів на 
інкасаторів 

Костира А.М. 
 

к.ю.н., доц. 
Лісогор В.Г. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1564  Криміналістична 
характеристика 
шахрайств абонентів 
під час замовлення та 
отримання послуг 
мобільного зв’язку 

Крижевський А.В. 
 

д.ю.н., доц. 
Карпов Н.С. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1565  Правові та 
організаційні основи 
діяльності органів 
досудового слідства в 
МВС України 

Лаврищев В.В. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Галаган О.І. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1566  Дослідження 
малоінформативних 
підписів методом 
структурно-
геометричних 
характеристик 

Мельник Д.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема потребує 
уточнення  

1567  Тактичні операції при 
розслідуванні 
контрабанди 
наркотичних засобів 

Мелюха В.П. 
 

к.ю.н., доц. 
Пясковський В.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 
(А.М. Полях) 
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д.ю.н., доц. 1568  Розкриття злочинів по 
«гарячих слідах» 

Мишко В.В. 
 Никифорчук Д.Й. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1569  Оперативний пошук 
ознак фіктивного 
підприємництва 

Мозоль І.А. д.ю.н., проф. 
Користін О.Є. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1570  Прокурорський нагляд 
за екстрадицією особи 

Мотиль В.І. д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.09 

1571  Метод 
криміналістичного 
аналізу злочину та 
злочинної діяльності 

Оржинська Е.І. 
 

д.ю.н., проф. 
Іщенко А.В. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1572  Протидія злочинам, 
пов’язаним з 
втручанням у майнові 
відносини 

Печерський О.В. 
 

к.ю.н., доц. 
Ніколаюк С.І. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1573  Протидія 
оперативними 
підрозділами міліції 
України корупційним 
злочинам в органах 
виконавчої влади 

Прокопович Г.В. 
 

д.ю.н., доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1574  Протидія злочинам у 
сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Сакал В.М. 
 

д.ю.н.,  доц. 
Никифорчук Д.Й. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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Никифорчук Д.Й. 
1575  Протидія підрозділами 

БНОН МВС України 
розповсюдженню 
наркотичних засобів у 
розважальних 
закладах 

Скибінський А.Г. 
 

к.ю.н., доц. Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.09 

1576  Реалізація принципу 
гласності на стадії 
досудового 
розслідування 

Стаценко М.А. 
 

к.ю.н., доц. 
Лісогор В.Г. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1577  Протидія етнічним 
злочинним 
наркоугрупованням 

Торохтін М.О. 
 

к.ю.н., с.н.с. 
Стрільців О.М. 

Національна 
академія внутрішніх 
справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1578  Кримінально-
процесуальна 
діяльність прокурора 
на стадії виконання 
судових рішень 

Арушанян К.К. к.ю.н., доц.  
Кожевніков Г.К. 

Національна 
академія 
прокуратури 
України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1579  Основні положення 
методики 
розслідування 
злочинів, пов’язаних з 
порушенням правил 
володіння або 
експлуатації 
військових машин 

Воєвода А.Г. к.ю.н.  
Давиденко В.С. 

Національна 
академія 
прокуратури 
України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1580  Методологічні 
проблеми доказування 
в кримінальному 
процесі України  
(перезатвердження 
теми) 

Пастернак Ю.Б. 
 

к.ю.н., доц.  
Середа Г.П. 

Національна 
академія 
прокуратури 
України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1581  Прокурорський нагляд 
за додержанням 
законів про розкриття 
злочинів 

Пєвнєв О.С. к.ю.н., доц. 
Кожевніков Г.К. 

Національна 
академія 
прокуратури 
України 

Тема не 
відповідає с 
спеціальності 
12.00.09 

1582  Методика 
розслідування 
хабарництва в 
контексті нового 
антикорупційного 
законодавства України 

Шило А.І. к.ю.н.  
Пшонка В.П. 

Національна 
академія 
прокуратури 
України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1583  Кримінально-
процесуальні аспекти 
видачі 
правопорушників 

Яковенко С.С. к.ю.н., с.н.с.  
Рогатюк І.В. 

Національна 
академія 
прокуратури 
України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1584  Доказування при 
розслідуванні 
легалізації 
(відмивання) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом та пов’язаних 
з ним злочинів в 
Україні 

Каркіч Є.В. д.ю.н., проф. 
Лисенко В.В. 

Національний 
університет 
державної 
податкової служби 
України 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення і  
була 
досліджена 
попередниками 

1585  Суб’єкти судово-
контрольного 
провадження на 
досудових стадіях 
кримінального 
процесу  
(уточнення теми) 

Косов В.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Аленін Ю.П. 
 

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1586  Розслідування 
злочинів, пов’язаних з 
заволодінням житлом 

Фалінський П.М. к.ю.н., доц. 
Шульга М.М. 

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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1587  Виявлення під час 
досудового 
провадження причин 
злочину та умов, які 
сприяли його 
вчиненню 

Десятник А.А. к.ю.н., доц.  
Смоков С.М. 

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1588  Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
оперативно-
розшукової та 
кримінально-
процесуальної 
діяльності штабами 
органів внутрішніх 
справ 

Ковтун І.В. д.ю.н., проф.  
Водько М.П. 

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1589  Організація і тактика 
запобігання та 
розкриття корисливо-
насильницьких 
злочинів у курортній 
місцевості 

Любчик В.Б. к.ю.н., доц.  
Албул С.В. 

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1590  Розшукова діяльність 
– основа досудового 
слідства 

Остафійчук Г.В. д.ю.н., проф.  
Берназ В.Д. 

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
сформульовано 
некоректно і 
потребує 
уточнення 
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Організаційні та 
техніко-
криміналістичні 
аспекти попередження 
злочинів, пов’язаних 
із незаконним 
заволодінням 
транспортними 
засобами  

1591  Бояренко А.Ю. к.ю.н., доц.  
Чернец М.Г. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1592  Попередження 
злочинів підрозділами 
карного розшуку на 
території 
обслуговування 
райвідділів  

Вінцук В.В. к.ю.н., доц.  
Перепелиця М.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1593  Незаконне 
заволодіння 
транспортним 
засобом: 
кримінологічна 
характеристика та 
запобігання  

Кандаурова А.В. к.ю.н., доц.  
Храмцов О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Не відповідає 
спеціальності 
12.00.09 

1594  Методика 
розслідування 
крадіжок у пасажирів 
залізничного 
транспорту  

Сенько М.О. к.ю.н., доц.  
Заяць Д.Д. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1595  Процесуальні 
повноваження 
прокурора під час 
досудового 
провадження 
кримінальної справи  

Долгополов С.В. к.ю.н., с.н.с. 
Бондаренко О.О. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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Зозуля Є.В. 1596  Криміналістична 
характеристика та 
основні положення 
розслідування 
примушування до 
виконання чи 
невиконання 
цивільно-правових 
зобов’язань  
(уточнення теми) 

  
 

д.ю.н., проф. 
Волобуєв А.Ф. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 

1597  Принципи  
кримінального 
процесу України  
(уточнення теми) 

Кочура А.В. 
  

д.ю.н., проф.  
Бандурка О.М.  

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1598  Організація 
розслідування 
злочинів та її місце у 
структурі 
криміналістики 
(уточнення теми) 

Олішевський О.В. 
  

к.ю.н., доц. 
Литвинов О.М. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1599  Організація та 
здійснення 
прокурорського 
нагляду за 
оперативно-
розшуковою 
діяльністю ОВС на 
залізничному 
транспорті  

Соколкін В.Л. к.ю.н., доц.  
Сафронов С.О. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.09 

1600  Застосування науково-
технічних засобів при 
проведенні слідчих 
дій  

Ткач В.Р. к.ю.н.  
Колесніков В.В. 

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  
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СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА Й АДВОКАТУРА (12.00.10) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

1601  Теоретичні та організаційні 
засади функціонування і 
розвитку змагального 
кримінального судочинства 

Яновська О.Г. 
 

д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1602  Принципи судової влади Городовенко В.В. к.ю.н., проф. 
Марочкін І.Є. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1603  Правове регулювання 
організації і діяльності 
апеляційної інстанції цивільної 
юрисдикції в Україні 

Коротун В.М. к.ю.н., доц.  
Гончаренко С.В. 

Академія адвокатури 
України 

1604  Організаційно-правові засади 
діяльності кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії 
адвокатури 

Косенко М.С.  к.ю.н. 
Бірюкова А.М. 

Академія адвокатури 
України 
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1605  Принцип змагальності як 
конституційна гарантія 
ефективного судочинства в 
Україні 
(2009) 

Лунін С.В. д.ю.н., проф.  
Сердюк В.В. 

Академія адвокатури 
України 

1606  Роль суду і прокуратури в 
дотриманні законодавства у 
сфері житлового будівництва 

Кіндрат Р.В.  к.ю.н. 
Кравчук В. М. 

Волинський 
національний 
університет  
імені Лесі Українки 

1607  Судовий захист інформаційних 
прав і свобод людини і 
громадянина 

Полетило К.С. д.ю.н., проф. 
Костицький В.В. 

Волинський 
національний 
університет  
імені Лесі Українки 

1608  Забезпечення законності 
діяльності ДАІ України 
засобами суду і прокуратури 

Сергеєва К.В. 
 

к.ю.н. 
Кравчук В. М. 

Волинський 
національний 
університет  
імені Лесі Українки 

1609  Прокурорський нагляд за 
додержанням законів 
спеціальними підрозділами, які 
ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю 

Комашко В.В. к.ю.н., доц.  
Козьяков І.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1610  Правові аспекти розмежування 
представництва прокурором 
інтересів держави в 
господарському та 
адміністративному судочинстві 

Лук’яненко В.В. д.ю.н., доц.  
Дьомін Ю.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1611  Організаційно-правові засади 
служби в органах прокуратури 
України 

Боршуляк І.І. д.ю.н., проф.  
Якимчук М.К. 

Національна академія 
прокуратури України 
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1612  Організаційно-правові аспекти 
участі прокурора в 
апеляційному провадженні у 
кримінальних справах 

Варшавська І.О. к.ю.н., доц.  
Козьяков І.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1613  Організаційно-правові аспекти 
прокурорського нагляду за 
додержанням законів при 
провадженні оперативно-
розшукової діяльності 

Гузирь В.П. д.ю.н., доц.  
Дьомін Ю.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1614  Прокурорський нагляд за 
додержанням законів при 
розслідуванні злочинів проти 
життя особи 

Зубрицький М.І. к.ю.н.  
Пшонка В.П. 

Національна академія 
прокуратури України 

1615  Підтримання державного 
обвинувачення у справах про 
злочини у сфері державних 
фінансів 

Чередниченко Є.Г. к.ю.н., доц.  
Толочко О.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

1616  Дисциплінарна відповідальність 
адвоката 

Дудченко О.Ю. к.ю.н., доц. 
Вільчик Т.Б. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1617  Організаційно-правові форми 
участі прокурора у сфері 
протидії корупції 

Карпенко А.В. к.ю.н., проф. 
Марочкін І.Є. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1618  Правовий статус прокурора 
району 

Сурженко М.О. к.ю.н., доц. 
Вільчик Т.Б. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1619  Координаційна діяльність 
прокуратури щодо боротьби зі 
злочинністю 

Суходубов Д.В. к.ю.н., проф. 
Марочкін І.Є. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1620  Здійснення прокурором 
кримінального переслідування 

Цедік С.Д. к.ю.н., проф. 
Каркач П.М. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 
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1621  Гарантії незалежності суддів та 
їх реалізація у сучасній Україні 
(уточнення теми) 

Галайденко Т.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Долежан В.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1622  Міжнародне співробітництво 
Генеральної прокуратури 
України у сфері кримінального 
переслідування 

Слідзюк В.В. д.ю.н., проф. 
Долежан В.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1623  Третейські суди в Україні: 
організаційно-правові аспекти 

Рекун В.А. д.ю.н.,  проф. 
Долежан В.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

 
 
Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
1624  Взаємодія адвокатури і 

судової влади: 
теоретичні та 
практичні питання 

Білюга С.П. к.ю.н.  
Юхимюк О.М. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Тема потребує 
уточнення 

1625  Прокурорський нагляд 
за додержанням 
законів посадовими 
особами Державної 
митної служби 

Боровик А.В.  к.ю.н. 
Кожевніков Г.К. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Тема потребує 
уточнення 

1626  Господарські суди в 
системі організації 
судової влади в Україні 

Терлецький О.М.  к.ю.н. 
Фідря Ю.О. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Тема потребує 
уточнення 
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1627  Прокуратура та органи 
фінансового контролю: 
нагляд, взаємодія і 
координація 

Харко Д.М. к.ю.н., доц. 
Наливайко В.С. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Тема не 
відповідає 
тенденціям 
розвитку 
законодавства 
про 
прокуратуру 
України 

1628  Роль суду і 
прокуратури у 
забезпеченні права на 
освіту 

Шпак В.В. 
  

к.ю.н. 
Кравчук В.М. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Тема потребує 
уточнення 

1629  Прокурор як суб’єкт 
виконавчого 
провадження  

Малахов С.О. д.ю.н., проф. 
Руденко М.В. 
 

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

Тема потребує 
уточнення 

1630  Прокурорський нагляд 
за діяльністю 
правоохоронних 
органів України 

Білокінь Р.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Удалова Л.Д. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
уточнення 

1631  Прокуратура України 
як складова механізму 
держави 

Кравчук В.М. д.ю.н., проф. 
Стеценко С.Г. 

Національна академія 
прокуратури України 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення  

1632  Організаційно-правові 
засади професійної 
підготовки прокурорів 

Білоусова В.І. к.ю.н., доц.  
Подкопаєв С.В. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема 
досліджується 
Остапчуком В.В. 
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1633  Прокурорський нагляд 
за додержанням 
законів при розшуку 
безвісно відсутніх 
громадян 

Будков В.С. к.ю.н., доц. 
Козьяков І.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

Предмет 
сформульовано 
занадто вузько 
для 
кандидатської 
дисертації 

1634  Прокурорський нагляд 
як засіб захисту 
екологічних прав 
людини 

Горбунова Н.В. к.ю.н., доц.  
Корнякова Т.В. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема не 
відповідає 
тенденціям 
розвитку 
законодавства 
про 
прокуратуру 
України 

1635  Участь прокурора в 
провадженні у справах 
про адміністративні 
правопорушення 

Колотило О.О. д.ю.н., доц.  
Дьомін Ю.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1636  Вплив практики 
Європейського суду з 
прав людини на 
діяльність прокуратури 
України 

Льошенко О.Ю. д.ю.н., доц.  
Дьомін Ю.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема потребує 
уточнення 

1637  Представництво 
прокуратурою в суді 
інтересів держави у 
галузі земельних 
відносин 

Матвієць А.А. к.ю.н., доц.  
Подкопаєв С.В. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема занадто 
вузька для 
кандидатської  
дисертації 
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1638  Діяльність органів 
прокуратури щодо 
організації нагляду за 
додержанням 
законодавства про 
природно-заповідний 
фонд України 

Михайлов- 
ська О.О. 

к.ю.н.  
Женунтій В.І. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема не 
відповідає 
тенденціям 
розвитку 
законодавства 
про 
прокуратуру 
України 

1639  Координаційна 
діяльність прокурора у 
боротьбі із 
злочинністю: 
організаційно-правові 
аспекти 

Попович О.В. к.ю.н.  
Пшонка В.П. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема 
досліджується 
Суходубо- 
вим Д.В. 

1640  Організаційно-правові 
аспекти підвищення 
кваліфікації кадрів 
органів прокуратури 
України 

Устименко В.В. к.ю.н., доц.  
Козьяков І.М. 

Національна академія 
прокуратури України 

Тема 
досліджена 
попередниками 

1641  Принцип гласності  
в організації та 
діяльності органів 
прокуратури  

Осипенко В.О. к.ю.н., проф. 
Полянський Ю.Є. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Тема 
досліджена 
попередниками 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (12.00.11) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1642  Проблеми реалізації 
міжнародних соціальних 
стандартів 

Запара С.І. д.ю.н., проф.  
Копиленко О.Л. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради 
України 

1643  Етнічний чинник в європейській 
політиці 

Цірат Г.А. д.ю.н., проф.  
Довгерт А.С. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  

 
 

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

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1644  Становлення права 

Європейського Союзу 
як правової системи sui 
generis 

Москаленко О.М. д.ю.н., проф. 
Тимченко Л.Д. 

Харківський 
національний 
університет імені  
В.Н. Каразіна 

Зазначена тема  
достатньо 
досліджена 
протягом 
останнього 
року 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1645  «Цілеспрямовані» санкції та їх 
застосування в міжнародному 
праві 
 

Малишева Ю.В. к.ю.н., с.н.с. 
Савчук К.О. 

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

1646  Міжнародно-правові форми 
співробітництва держав у сфері 
міграції (на прикладі 
Азербайджану і України) 

Мамедов Іси Аділь 
огли 

д.ю.н., проф.  
Денисов В.Н. 

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

1647  Структура та організація 
діяльності Міжнародного 
трибуналу з морського права 

Соляр М.О. к.ю.н., доц. 
Дмитриченко І.В. 

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

1648  Особливості договірних 
відносин Європейського Союзу 
з третіми країнами у сфері 
постачання енергоносіїв 

Шаповал І.В. д.ю.н., проф.  
Денисов В.Н. 

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

1649  Імплементація у законодавство 
України норм права СОТ 

Бардіна О.О. к.ю.н., доц.  
Київець О.В. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

1650  Захист екосистеми 
Чорноморсько-Азовського 
басейну: міжнародно-правові 
питання 

Єлєазаров О.П. д.ю.н., проф. 
Тимченко Л.Д. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України
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1651  Міжнародно-правові засади 
спільної торгівельної політики 
Європейського Союзу 

Пушкарьов В.В. д.ю.н., проф. 
Малишева Н.Р. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України

1652  Міжнародно-правовий режим 
спільних природних ресурсів 

Бездєнєжна М.Ю. д.ю.н., доц.  
Буткевич О.В. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  

1653  Міжнародно-правове 
регулювання екологічних прав 
людини та екологічна безпека 
людства 

Василенко Л.В. д.ю.н., проф.  
Мицик В.В. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка 

1654  Взаємодія універсальної та 
регіональних систем захисту 
прав і основних свобод людини 
(на прикладі ісламської 
концепції прав людини) 

Діденко І.В. д.ю.н., доц.  
Буткевич О.В. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  

1655  Правове регулювання 
діяльності засобів масової 
інформації 

Калініна О.М. д.ю.н., проф. 
Муравйов В.І. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  

1656  Міжнародно-правове 
регулювання поводження з 
відпрацьованим ядерним 
паливом та радіоактивними 
відходами 

Магда А.В. к.ю.н., доц. 
Григоров О.М. 

Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка  
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1657  Комісар з прав людини: місце 
та функції у системі органів 
Ради Європи 

Калмиков Т.О. д.ю.н., проф. 
Буроменський М.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1658  Виключна компетенція 
Європейського Союзу 

Кулінічева Т.О. к.ю.н., доц. 
Трагнюк О.Я. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1659  Міжнародно-правові аспекти 
боротьби з голодом в умовах 
глобалізації 

Прохазка Г.А. к.ю.н., доц. 
Тарасов О.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1660  Міжнародно-правовий статус 
МВФ 

Фіннік С.Г. д.ю.н., проф. 
Буроменський М.В. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1661  Застосування норм 
міжнародного права щодо 
урегулювання неміжнародних 
збройних конфліктів (на 
прикладі країн СНД) 

Чеканова Л.М. к.ю.н., доц. 
Кудас І.Б. 

Національна юридична 
академія  України  імені 
Ярослава Мудрого 

1662  Вплив практики міжнародних 
судових органів на 
фрагментацію міжнародного 
права 

Плотніков О.В. д.ю.н., проф. 
Зелінська Н.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук і міжнародного права 
НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
1663  Представництво особи 

в Європейському суді з 
прав людини 

Пшеюк Н.І.  к.ю.н., доц. 
Гороть А.М. 

Волинський 
національний 
університет імені 
Лесі Українки 

Предмет теми 
відповідає 
рівню наукової 
статті 

1664  Роль міжнародних 
судових органів при 
вирішенні міжнародних 
територіальних спорів 

Алямкін Р.В. к.ю.н., доц. 
Київець О.В. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Назва теми 
потребує 
звуження, 
оскільки зараз 
відповідає темі 
докторської 
дисертації 

1665  Міжнародно-правова 
відповідальність 
Європейського Союзу 

Висоцький В.О. к.ю.н., доц.  
Київець О.В. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

ЄС набув 
статусу 
суб’єкта права 
з 01.12.2001 р., 
тому автору 
буде складно 
зібрати 
матеріал 
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1666  Правова природа 
міжнародних 
стандартів 

Ляхівненко С.М. д.ю.н., проф. 
Баймуратов М.О. 

Інститут 
законодавства 
Верховної Ради 
України 

Може 
дублювати 
тему 
докторської 
дисертації 
Запари С.І. 

1667  Міжнародно-правова 
охорона рухомої 
культурної спадщини в 
контексті європейської 
інтеграції 

Галич А.С. к.ю.н., доц. 
Тимченко Л.О. 

Київський 
університет права 
НАН України 

У такому 
вигляді назва 
теми є 
незрозумілою 

1668  Регіональний рівень 
інтеграції України до 
внутрішнього ринку 
ЄС: правовий аспект 

Боярко О.В. д.ю.н., проф. 
Вишняков О.К. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

1669  Судова процедура в 
системі права 
Європейського Союзу 

Кірносова Л.М. д.ю.н., проф. 
Вишняков О.К. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

Назва теми 
потребує 
уточнення 

1670  Політика 
Європейського Союзу у 
галузі оподаткування: 
правовий аспект  

Зятін В.С. д.ю.н., проф.  
Вишняков О.К. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

У такому 
вигляді тема не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.11 

1671  
Політика захисту прав 
споживачів у 
Європейському Союзі 

Хоменко О.О. д.ю.н., проф.  
Вишняков О.К. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

У такому 
вигляді тема не 
відповідає 
спеціальності 
12.00.11 
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1672  Міжнародно-правове 
співробітництво 
держав в сфері 
підтримання миру  

Копиця Я.П. д.ю.н., доц.  
Заросила В.О.  

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх справ 

Тема 
сформульована 
занадто 
широко; у 
такому вигляді 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації 
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консультант 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА (12.00.12) 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий Наукова установа 

1673  Філософія правосуддя: ідея та її 
здійснення 

Бігун В.С. 
 
 

д.ю.н., проф.  
Бабкін В.Д. 

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

1674  Християнська мораль як 
світоглядне джерело 
українського права 

Луцький І.М. 
 

д.ю.н., проф. 
Костицький М.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

 
 

Наукова установа 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник 

1675  Філософсько-правовий аспект 
соціальної відповідальності в 
діяльності органів внутрішніх 
справ  

Гарасимів О.І. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

1676  Свобода віросповідання: 
філософсько-правовий вимір 

Колиба М.М. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

1677  Філософсько-правовий вимір  
ґендерної рівності 

Крочук М.І. к.ю.н. 
Балинська О.М. 

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  
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Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

1678  Персоналістична філософія 
права 

Петлевич Н.С. д.ю.н., проф. 
Козловський А.А. 

1679  Світоглядна культура 
майбутнього правника: 
філософсько-правовий аспект 

Савчак О.Т. д.ю.н., проф. 
Сливка С.С.  

Львівський державний 
університет внутрішніх 
справ  

1680  Розвиток поняття власності в 
аспектах природного та 
позитивного права 

Колеснікова Ю.С. д.філос.н., проф. 
Івакін О.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1681  Діалектика життя і смерті та її 
вираження у природному та 
позитивному праві 

Русова В.Л. д.філос.н., проф. 
Івакін О.А. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1682  Феномен федералізму: 
філософсько-правовий аспект 

Самойленко Є.В. д.філос.н., проф. 
Розова Т.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1683  Трактування верховенства 
права у філософсько-правовій 
концепції Брайяна і Манагі 

Скоморохов Д.О. д.філос.н., проф. 
Розова Т.В. 

Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1684  Екополітика держави та її роль 
у формуванні екологічної 
правосвідомості українських 
громадян 

Власенко Д.О. 
 

д.ю.н., проф. 
Костицький М.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1685  Взаємодія антропології та 
аксіології права як чинник 
розвитку теорії прав людини 

Івашев Є. 
 

д.філос.н., доц. 
Бандура О.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1686  Правові та гносеологічні основи 
оптимізації діяльності слідчого 

Керліц К.В. д.філос.н., проф. 
Гвоздік О.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1687  Універсалізм та релятивізм у 
сучасних парадигмах прав 
людини: філософсько-правове 
дослідження 

Селютін Д.О. к.ю.н., доц. 
Сердюк О.В. 

Національна юридична 
академія  України   
імені Ярослава Мудрого 
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права АПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа Зміст 

зауваження 
1688  Справедливість у праві: 

філософський аспект 
Добош З.А. д.ю.н., проф. 

Грищук О.В. 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Тема 
сформульована 
дуже широко и 
потребує 
уточнення 

1689  Філософсько-правові 
засади застосування 
природного права при 
здійсненні судового 
угляду 

Попов Д.І. д.ю.н., проф. 
Грищук О.В. 
 

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ  

Назва теми 
потребує 
уточнення  
(правові засади 
застосування 
природного 
права, 
суддівський 
угляд) 

1690  Формування правової 
культури шкільної 
молоді 

Бачинський Т.В. д.ю.н., проф. 
Рабінович П.М. 

Львівський 
національний 
університет  імені 
Івана Франка 

Тема потребує 
додаткового 
обґрунтування 
щодо 
належності до 
спеціальності 
12.00.12  

1691  Зловживання правом: 
загальнотеоретична 
характеристика 

Полянський Т.Т. д.ю.н., проф.  
Рабінович П.М. 

Львівський 
національний 
університет  імені 
Івана Франка 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.12 (це 
12.00.01) 
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Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

1692  Філософсько-правові 
засади формування 
правового забезпечення 
громадянського 
суспільна в Україні 

Рога Н.В. д.філос.н., проф. 
Розова Т.В. 

Тема 
сформульована 
некоректно і 
потребує 
уточнення 

1693  Філософсько-правові 
засади правотворчості 

Дорохов Р.П. 
 

к.філос.н., доц. 
Симон Ю.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Назва теми 
потребує 
уточнення 
(знов: правові 
засади 
правотворчості) 

1694  Антисоціальна сутність 
і криміногенний 
характер маргіналізму 

Черниш М.О. 
 

д.філос.н., доц. 
Бандура О.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема потребує 
додаткового 
аргументування 
з токи зору 
належності до 
юриспруденції 

1695  Правомірна поведінка 
як чинник розбудови 
правової держави 

Голубовський В.Є. к.ю.н. 
Кравець В.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

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

1696  Міграційна політика 
держави та її роль у 
розвитку 
громадянського 
суспільства 

Муранова В.В. к.ю.н. 
Павлишин О.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

Тема не 
належить до 
спеціальності 
12.00.12 
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ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (19.00.06) 
 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа 

1697  Професійна правосвідомість 
слідчого: теоретико-правові 
засади 

Боднар В.Є. 
 

д.ю.н., проф. 
Костицький М.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1698  Правові та психологічні засади 
особистісно-орієнтованої 
професійної підготовки 
працівників ОВС 

Ірхіна С.М. 
 

д.психол.н., проф. 
Медведєв В.С. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1699  Правові та психологічні засади 
прокурорської діяльності 

Озерський І.В. 
 

д.психол.н., проф. 
Барко В.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1700  Юридико-психологічні засади 
профілактики деліктів у дітей з 
деструктивними емоційними 
станами 

Томчук С.М. 
 

д.ю.н., проф.  
Долженков О.Ф. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

 
 

Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 
консультант Наукова установа Зміст 

зауваження 
1701  Теоретико-

методологічні засади 
психологічного 
забезпечення 
оперативно-розшукової 
діяльності ОВС 

Запорожцева Г.Є.  Академія управління 
МВС 

Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення 
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Тема не 
відповідає 
рівню 
докторської 
дисертації  

1702  Правові та 
психологічні засади 
запобігання 
професійній 
деформації працівників 
органів внутрішніх 
справ України 

Кісіль З.Р. 
 

д.ю.н., проф. 
Коваленко В.В. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

 
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

1703  Психолого-правові засади 
запобігання дитячій 
бездоглядності 

Лук’яненко Н.М. 
 

к.психол.н., с.н.с. 
Малкова Т.М. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1704  Юридико-психологічна 
характеристика злочинів, 
пов’язаних із ненаданням 
допомоги особі, яка перебуває у 
небезпечному для життя стані 

Чайка О.В. 
 

к.психол.н., проф. 
Казміренко Л.І. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1705  Психологічні та організаційно-
правові засади взаємодії 
працівників оперативних 
підрозділів та слідчих 

Головко М.Б. 
 

к.психол.н., доц. 
Александров Д.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1706  Правові та психологічні засади 
вдосконалення професійної 
діяльності працівників 
підрозділів боротьби з 
незаконним обігом наркотиків 

Малоголова О.О. к.ю.н., доц.  
Мойсеєва О.Є. 

Національна академія 
внутрішніх справ 
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1707  Правові та психологічні засади 
попередження суспільно 
небезпечних наслідків 
неконтрольованого грального 
бізнесу в Україні 

Дюба Г.М. 
 

к.психол.н., доц. 
Александров Д.О. 

Національна академія 
внутрішніх справ 

1708  Психологічні аспекти соціально-
правової надійності працівників 
карного розшуку транспортної 
міліції 

Ганеліна К.І. к.психол.н., доц.  
Цільмак О.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1709  Юридико-психологічні засади 
використання маніпулятивних 
вмінь в оперативно-розшуковій 
діяльності 

Ільєва А.О. 
 
 

к.психол.н., доц.  
Цільмак О.М. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

1710  Психолого-правові засади 
аргументування в оперативно-
розшуковій діяльності 

Рахуба В.В. д.психол.н., проф.  
Яковенко С.І. 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 
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СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ (21.07.05) 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий  
керівник Наукова установа 

1711. Службово-бойова діяльність в 
умовах надзвичайного стану 

Кузьмін К.І. 
 

к.ю.н., доц. 
Золоторьова Н.І. 

Академія управління 
МВС 

1712. Адміністративно-правове 
забезпечення функції протидії 
міліції правопорушенням у галузі 
економічної діяльності  

Шута О.В. 
 

д.ю.н., проф. 
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

1713. Правове забезпечення охорони 
громадського порядку засобами 
єдиної дислокації 

Саліта І.Г. 
 

д.ю.н., проф.  
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

1714. Ґенеза поліцейського та 
адміністративного права 

Діденко І.В. 
 

д.ю.н., проф.  
Білоус В.Т. 

Академія управління 
МВС 

1715. Нормативно-правові засади 
проведення спеціальних операцій 
«Сирена» та «Грім» 

Бірюков В.П. д.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1716. Нормативно-правові засади 
службово-бойової діяльності 
миротворчих підрозділів 
Міністерства внутрішніх справ 
України  

Бойко Р.В. к.ю.н. 
Буткевич С.А. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1717.  Правові основи фінансування 
службово-бойової діяльності 
підрозділів органів внутрішніх 
справ України при проведення 
спеціальних операцій  

Григорусь  Л.М. к.ю.н. 
Борисенко Г.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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1718. Нормативно-правові засади 
службово-бойової діяльності 
підрозділів військово-
мобілізаційної роботи 
територіальної та цивільної 
оборони штабів органів 
внутрішніх справ України 

Євсюкова Я.І. к.ю.н. 
Буткевич С.А. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1719. Нормативно-правові та 
організаційно-тактичні засади 
охорони та оборони органу 
внутрішніх справ (план охорони 
будинку) 

Запорожцев О.В. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1720. Нормативно-правові засади 
всебічного забезпечення 
спеціальних операцій органів 
внутрішніх справ України 

Іванов С.І. д.ю.н., доц. 
Дубко Ю.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1721. Нормативно-правові засади 
використання та застосування 
зброї та спеціальних засобів 
працівниками ОВС при 
виконання службово-бойових 
завдань 

Котляр О.В. д.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
 

1722. 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 

1723. Нормативно-правові засади 
застосування та використання 
вогнепальної зброї працівниками 
органів внутрішніх справ при 
ліквідації масових заворушень  

Поштарук Д.О. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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Службово-бойова діяльність 
органів внутрішніх справ 
України у сфері охорони 
правових режимів державного 
кордону  

1724. Сліпченко М.О. к.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1725. Нормативно-правові й 
організаційно-тактичні засади 
проведення спеціальної операції 
«Хвиля» в межах території АР 
Крим 

Черепненко О.О. д.ю.н., доц. 
Конопльов В.В. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1726. Службово-бойова діяльність 
органів та підрозділів 
Міністерства внутрішніх справ 
України з охорони та оборони 
особливо важливих об’єктів 

Чернега Є.А. д.ю.н., проф. 
Самсонов В.М. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 

1727.  Нормативно-правові засади 
організації перевезення осіб, 
засуджених до позбавлення волі 

Щербакова Д.В. д.ю.н., доц. 
Кузніченко С.О. 

Кримський юридичний 
інститут Одеського 
державного університету 
внутрішніх справ 
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№ Назва дисертації 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (25.00.01) 
 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Виконавець Науковий 
керівник Наукова установа 

1728. Реформування аграрно-
промислового комплексу 
України: управлінські питання 

Іващук В.П. д.ю.н., проф. 
Нижник Н.Р. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

1729. Інформаційна функція 
Української держави: 
управлінські питання 

Плехневич А.М. д.ю.н., проф. 
Нижник Н.Р. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

1730. Реформування Міністерства 
оборони України: управлінські 
питання. 

Порайко А.М. д.ю.н., проф. 
Нижник Н.Р. 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 
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