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Вступ
Видання «Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і 

права» вперше в Україні було започатковано Національною академією право-
вих наук України у 1995 р. на виконання її статутних завдань щодо здійснен-
ня координації визначення тематики дисертаційних досліджень, які викону-
ються в Україні в галузі держави і права. Ця праця є вже двадцятим довід-
ковим виданням цього напряму.

До Переліку включені теми дисертацій докторів наук та докторів філосо-
фії (кандидатів наук), які були затверджені вченими радами вищих юридичних 
закладів освіти, юридичних факультетів та науково-дослідних установ юри-
дичного профілю України протягом 2015 р.

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, юридич-
них факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю, науковим 
керівникам, аспірантам та пошукувачам здійснювати планування науково-до-
слідної роботи, проводити дисертаційні дослідження з найбільш актуальних 
проблем держави і права, уникати повторення та дублювання тематики, за-
безпечувати ефективність наукових досліджень.

Теми дисертаційних досліджень, наведені у Переліку, розміщені відпо-
відно до номенклатури спеціальностей «Юридичні науки».

За певною спеціальністю спочатку подаються теми дисертацій докторів наук, 
а потім докторів філософії (кандидатів наук). У відповідних графах вказано тему 
дисертації, її виконавця, наукового керівника (консультанта), наукову установу, в 
якій виконується робота, та дату затвердження теми дисертаційного дослідження. 
Теми дисертаційних досліджень подаються зі збереженням їх мовностилістичних 
особливостей – у тому вигляді, як вони були затверджені вченими радами відпо-
відних закладів і установ, за винятком явних орфографічних помилок.

Усі теми дисертаційних досліджень пройшли рецензування координацій-
них бюро відділень Національної академії правових наук України, які проана-
лізували теми на їх відповідність конкретній спеціальності, оцінили їх акту-
альність, коректність формулювання, вказали на доцільність розробки певних 
напрямів дисертаційних досліджень тощо.
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У 2015 р. в цілому збереглася динаміка поступового зменшення затвер-
дження кількості тем з юридичних наук. Усього у 2015 р. в Україні затвердже-
но 1225 тем дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00, що на 86 тем 
(7,03 %) менше, ніж у 2014 р.

Аналіз тем за різними спеціальностями показує таке їх співвідношення:
за спеціальністю 12.00.01 – 114 тем (9,32 %),
за спеціальністю 12.00.02 – 53 теми (4,33 %),
за спеціальністю 12.00.03 – 163 теми (13,33 %),
за спеціальністю 12.00.04 – 54 теми (4,42 %),
за спеціальністю 12.00.05 – 35 тем (2,86 %),
за спеціальністю 12.00.06 – 43 теми (3,52 %),
за спеціальністю 12.00.07 – 252 теми (20,61 %),
за спеціальністю 12.00.08 – 176 тем (14,39 %),
за спеціальністю 12.00.09 – 246 тем (20,2 %),
за спеціальністю 12.00.10 – 35 тем (2,86 %),
за спеціальністю 12.00.11 – 34 теми (2,78 %),
за спеціальністю 12.00.12 – 19 тем (1,55 %),
за спеціальністю 12.00.13 – 1 тема (0,08 %).
Більше всього тем було затверджено за спеціальністю 12.00.07 – адміні-

стративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 252 теми 
(20,61 % від загальної кількості тем) та 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність –  
246 тем (20,2 % від загальної кількості тем). Менше всього тем затверджено 
за спеціальністю 12.00.13 – інформаційне право, право інтелектуальної влас-
ності – 1 тема (0,08 % від загальної кількості тем).

Аналіз тематики показує, що деякі напрями юридичної науки досліджу-
ються недостатньою мірою. Так, одним із найбільш актуальних питань євро-
пейської інтеграції вітчизняної правової системи присвячено лише 29 тем 
(2,37 %), реформі трудового права та права соціального забезпечення – лише 
35 дисертаційних досліджень (2,86 %), проблемам розвитку земельного, 
аграрного, екологічного та природоресурсного права – лише 43 теми (3,52 %).

Серед юридичних закладів, у яких затверджуються теми, більше всього 
тем затверджуються вищими навчальними закладами Міністерства внутріш-
ніх справ України – 434 теми, або 35,5 % від усіх затверджених тем, хоча  
7 закладів МВС складають близько 10 % від усіх ВНЗ юридичного профілю, 
які затверджували теми дисертаційних досліджень.

У 2015 р. збільшилася кількість тем, щодо яких були висловлені заува-
ження. Із 1225 тем отримали зауваження 506 тем, що складає 41,5 % (у 2014 р. 
цей показник становив 38,4 %).

Найбільшу кількість зауважень зроблено щодо тем, затверджених за та-
кими спеціальностями:
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– 12.00.12 – 12 тем із зауваженнями, що складає 63,2 % від загальної кіль-
кості поданих тем;

– 12.00.09 – 137 тем із зауваженнями, що складає 55,7 % від загальної 
кількості поданих тем;

– 12.00.04 – 27 тем із зауваженнями, що складає 50 % від загальної кіль-
кості поданих тем;

– 12.00.07 – 120 тем із зауваженнями, що складає 48,02 % від загальної 
кількості поданих тем.

Крім того, відділення НАПрН України відмічають недотримання багать-
ма закладами пп. 30, 40, 48 Положення про підготовку науково-педагогічних 
і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
1 березня 1999 р. № 309, щодо обмеження кількості докторантів, аспірантів 
та здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, яка не повинна 
перевищувати 5 осіб одночасно. Деякі науковці значно перевищили встанов-
лені нормативи підготовки дисертантів.

При рецензуванні тематики дисертаційних досліджень відділеннями 
НАПрН України звернуто увагу на велику кількість тем, які не мають належ-
ного рівня актуальності, зокрема внаслідок наявності вже захищених робіт за 
такими напрямами, що свідчить про відсутність ґрунтовного аналізу наукових 
проблем пошукувачами та їх науковими керівниками. З огляду на це Управ-
ління планування та координації правових досліджень в Україні Національної 
академії правових наук України рекомендує пошукувачам та науковим керів-
никам під час вибору теми дисертаційного дослідження використовувати 
інтернет-ресурс «Правова наука», створений Науково-дослідним інститутом 
інформатики і права НАПрН України, який містить базу даних затверджених 
тем кандидатських і докторських дисертацій та захищених дисертацій (елек-
тронна адреса Інституту: http://ippi.org.ua/).

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

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права впо-
рядковано Управлінням планування та координації правових досліджень в 
Україні Національної академії правових наук України.

Начальник Управління планування
та координації правових досліджень в Україні
Національної академії правових наук України       Д. В. Лук’янов 
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА:  
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

(12.00.01)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1 Правосвідомість як інтегра-
тивний елемент правової 
системи

Міхайліна Т. В. д.ю.н., проф.
Гринюк Р. Ф.

Донецький націо-
нальний універси-
тет

26.06.2015

2 Правова система Запорізь-
кої Січі та Гетьманщини

Іванов І. В. д.ю.н., проф.
Ярмиш О. Н.

Донецький юридич-
ний інститут МВС 
України

29.12.2015

3 Правоутворення в Україні: 
теоретико-методологічне 
дослідження

Дідич Т. О. д.ю.н., проф. 
Бобровник С. В.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

4 Закономірності як предмет 
загальної теорії права

Бондаренко Б. Д. д.ю.н., проф. 
Бобровник С. В.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка
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5 Загальнодозвільний тип 
правового регулювання: 
теоретична характеристика

Раданович Н. М. д.ю.н., проф. 
Рабінович П. М.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

24.06.2015

6 Правова аргументація: 
загальнотеоретична харак-
теристика

Дудаш Т. І. д.ю.н., проф. 
Рабінович П. М.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

20.05.2015

7 Українська правова думка 
ХІХ – першої половини  
ХХ ст.

Андрусяк Т. Г. Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

29.04.2015

8 Юридико-лінгвістична тео-
рія в правознавстві

Мінченко О. В. д.ю.н., проф.
Гусарєв С. Д.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

26.05.2015

9 Правове регулювання в ін-
формаційному суспільстві: 
загальнотеоретична харак-
теристика

Размєтаєва Ю. С. д.ю.н., проф.
Петришин О. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015 

10 Правосвідомість в умовах 
трансформаційних процесів 
в Україні (загальнотеоре-
тичне дослідження)

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

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

30.10.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права НАПрН України

№
з/п

Назва
дисертації Виконавець Науковий 

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

11 Прокурор у кримі-
нальному процесі 
Російської імперії 
у 2-й половині 
ХІХ – на початку 
ХХ ст. (історико-
правове дослі-
дження)

Горбачов В. П. д.ю.н., проф.
Ярмиш О. Н.

Донецький 
юридичний 
інститут МВС 
України

30.09.2015 Тема потребує редак-
ційного уточнення. 
Може «Правове по-
ложення прокурора  
у кримінальному  
процесі Російської 
імперії у 2-й половині 
ХІХ – на початку  
ХХ ст. (історико-пра-
вове дослідження)»

12 Конституційно-
правовий статус 
глави держави в 
Україні та зарубіж-
них країнах: порів-
няльний аналіз

Задорожня Г. В. д.ю.н., проф.
Колодій А. М.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

29.04.2015 Недоцільно дослі-
джувати статус глави 
держави в усіх 200 
державах світу. Бажа-
но обмежитись або 
певною формою прав-
ління, або регіоном

13 Техніко-юридичні 
та методологічні 
засади оприлюд-
нення нормативно-
правових актів

Легін Л. Л. д.ю.н.
Шутак І. Д.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

29.10.2015 Занадто вузька тема 
для докторської ди-
сертації
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14 Правові засади 
інституціоналізації 
та функціонування 
міграції в сучасній 
державі

Сюр Н. В. д.ю.н., проф.
Оборо-
тов Ю. М.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

08.07.2015 Тема не відповідає 
паспорту спеціаль-
ності

15 Становлення та 
розвиток автор-
сько-правових 
відносин на 
території України 
(історико-правове 
дослідження)

Савич С. С. д.ю.н., проф.
Яцишин М. М.

Східноєв-
ропейський 
національний 
університет ім. 
Лесі Українки

28.01.2015 Незрозумілі хроно-
логічні межі дослі-
дження

16 Правоохоронна 
функція Україн-
ської держави: 
теоретико-правове 
дослідження сут-
ності та реформу-
вання

Дубина Н. А. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2015 Тема дослідження по-
требує відмежування 
від уже захищених 
робіт 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
17 Становлення і розвиток міграційно-

го законодавства в незалежній Укра-
їні: історико-правове дослідження

Жукова А. В. д.ю.н., проф.
Гринюк Р. Ф.

Донецький 
національний 
університет

02.02.2015
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18 Принцип добросовісності в право-
вій системі України

Берко А. О. д.ю.н., проф.
Гринюк Р. Ф.

Донецький 
національний 
університет

02.02.2015

19 Судова практика в правовій системі 
України: загальнотеоретичне до-
слідження

Ярлушкі-
на К. Ю.

д.ю.н., проф.
Гринюк Р. Ф.

Донецький 
національний 
університет

02.02.2015

 20 Правова свідомість як джерело пра-
ва (теоретичний аспект)

Козаченко В. М. к.ю.н., ст.н.с.
Богініч О. Л.

Інститут дер-
жави і права ім. 
В. М. Корецько-
го НАН України

31.03.2015

21 Вплив світових політико-правових 
процесів на становлення правової 
держави в Україні

Шейда В. Ю. к.ю.н., доц.
Ганзенко О. О.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015

22 Кримінально-правове забезпечення 
протидії організованій злочинності 
в УРСР (1960–1991)

Мельник П. О. д.ю.н., проф. 
Мірошничен-
ко М. І.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

23 Принцип недискримінації і пробле-
ми його реалізації в Україні (загаль-
нотеоретичний аспект)

Бачинсь- 
ка О.-М. І.

д.ю.н., доц.
Малишев Б. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

24 Техніка і технології удосконалення 
нормативно-правових актів України 
(теоретико-практичні аспекти)

Богуцька Н. М. к.ю.н.
Тополевський Р. Б.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015
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25 Система покарань за Кримінальним 
кодексом Польщі 1932 р. та їх за-
стосування на західноукраїнських 
землях

Винарчик О. П. д.ю.н., проф.
Кобилець-
кий М. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015

26 Зміни та доповнення до законів 
України: загальнотеоретичні та 
техніко-технологічні питання

Гунько Н. Ю. д.ю.н., проф.
Луць Л. А.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015

27 Уніфікація судової практики: загаль-
нотеоретична характеристика

Головатий В. Я. д.ю.н., проф.
Луць Л. А.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015

28 Правове регулювання земельних 
відносин в Галичині у складі Ав-
стрії та Австро-Угорщини (1772–
1918 рр.)

Мельничук Н. С. д.ю.н., проф.
Бойко І. Й.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015

29 Презумпції у римському праві та 
їх рецепція у західній правовій 
традиції

Пицик І. О. к.ю.н., доц.
Федущак- 
Паславська А. М.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015

30 Правова культура суспільства
та її вплив на модернізацію
національної правової системи
України

Штифорук О. В. д.ю.н., доц.
Філонов О. В.

Маріуполь-
ський
державний
університет

15.12.2015

31 Спеціальні суди на українських зем-
лях у XIV – середині XVI ст. ст.

Атаманов В. А. к.ю.н., доц.
Долматова Н. І.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015
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32 Науково-практичний коментар в 
системі джерел права

Бичков-
ський Є. Л.

д.ю.н., проф.
Дудченко В. В.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015

33 Концептуальна модель технології 
правотворчої діяльності у теорети-
ко-правових дослідженнях  
Р. Ф. Їєринга

Гуманенко В. О. к.ю.н., доц.
Манько Д. Г.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

24.09.2015

34 Поняття та види правової акульту-
рації

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

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015

35 Правопорядок у сфері національної 
безпеки: загальнотеоретичне до-
слідження

Пучков О. О. д.ю.н., проф. 
Крижанів-
ський А. Ф.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015

36 Регіональний правовий порядок в 
Україні: загальнотеоретичне дослі-
дження

Радзилевич Д. А. д.ю.н., проф. 
Крижанів-
ський А. Ф.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015

37 Юридичний алгоритм та його роль в 
уніфікації законотворчості правових 
систем сучасної Європи

Таранюк А. О. к.ю.н., доц.
Манько Д. Г.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015

38 Екологічна функція сучасної держа-
ви: теоретико-правовий аспект

Поліщук В. А. д.ю.н., проф.
Серьогін В. О.

Науково-дослід-
ний інститут 
державного 
будівництва 
та місцевого 
самоврядування 
НАПрН України

14.12.2015
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39 Конституційний закон: правова при-
рода, особливості, види

Попович Н. В. д.ю.н., проф.
Петришин О. В.

Науково-до-
слідний інсти-
тут державного 
будівництва 
та місцевого 
самовряду-
вання НАПрН 
України

18.12.2014

40 Колективні суб’єкти публічного 
права: теоретико-правовий аспект

Соіч О. В. к.ю.н., ст.н.с.
Чапала Г. В.

Науково-до-
слідний інсти-
тут державного 
будівництва 
та місцевого 
самовряду-
вання НАПрН 
України

14.12.2015

41 Договірне правове регулювання: 
загальнотеоретична характеристика 
(перезатвердження теми)

Коморний О. М. к.ю.н., ст.н.с.
Чапала Г. В.

Науково-до-
слідний інсти-
тут державного 
будівництва 
та місцевого 
самовряду-
вання НАПрН 
України

18.12.2014

42 Імплементація процедури медіації 
в українське законодавство: теоре-
тико-правовий аналіз

Ясинов-
ський І. Г.

д.ю.н., проф.
Колодій А. М.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

25.11.2015
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43 Юридична консультативна діяль-
ність: теоретико-правове дослі-
дження

Волошина Я. Л. д.ю.н., проф.
Гусарєв С. Д.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

22.12.2015

44 Легітимація державної влади: теоре-
тико-правове дослідження

Депа Ю.-М. Р. к.ю.н., доц.
Завальний А. М.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

22.12.2015

45 Юридична відповідальність за 
правопорушення в інформаційній 
сфері: загальнотеоретичне дослі-
дження

Писаренко Г. М. к.ю.н., доц.
Максимен-
ко Ю. Є.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

22.12.2015

46 Концепція солідаризму: історія, 
теорія та практика впровадження в 
Україні

Шевченко О. С. д.ю.н., доц.
Заяць Н. В.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

22.12.2015

47 Спадкове право в Українській Гет-
манській державі (середина ХVІІ – 
кінець ХVІІІ)

Шевчук О. І. д.істор.н., проф.  
Андрусишин Б. І.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

07.04.2015

48 Правове регулювання охорони 
здоров’я населення УССР (1921–
1929 рр.)

Мельни-
чук М. О.

д.істор.н., проф. 
Андрусишин Б. І.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

26.05.2015

49 Державно-правові погляди Володи-
мира Старосольського

Бучин А. В. д.ю.н., проф. 
Ковальчук В. Б.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

30.04.2015
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50 Механізм участі громадян в управ-
лінні державними справами: теоре-
тико-правове дослідження

Зарічний О. А. д.ю.н., доц.
Жаровська І. М.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015

51 Процесуально-правовий режим: 
теоретико-прикладні засади

Давидов Д. О. д.ю.н., проф. 
Гарасимів Т. З.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015

52 Субсидіарна юридична відповідаль-
ність: загальнотеоретичне дослі-
дження

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

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015

53 Комплексні галузі в системі україн-
ського права

Хряпченко В. П. к.ю.н., проф.
Завальнюк В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.04.2015

54 Превентивний механізм сучасного 
права

Батан Ю. Д. д.ю.н., проф.
Крестовська Н. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015

55 Правова спадщина М. М. Гернета як 
розвиток соціологічного підходу в 
юриспруденції 

Кіндюк К. Б. д.ю.н., проф. 
Крестовська Н. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

04.09.2015

56 Правова медіологія як напрям юрис-
пруденції

Положеш-
ний А. М.

к.ю.н., доц.
Мельничук О. С.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015
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57 Правова свідомість суспільства 
козацько-гетьманської України

Яні К. С. к.ю.н., проф.
Аракелян М. Р.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015

58 Правові цінності у контексті порів-
няльно-правових досліджень

Жебров-
ська К. А.

д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

15.05.2015

59 Право людини на захист: загально-
теоретична характеристика

Бойчук Д. С. д.ю.н., проф.
Погребняк С. П.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

60 Принцип недискримінації: поняття, 
зміст, механізм реалізації

Мандель Р. Я. д.ю.н., проф.
Петришин О. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

61 Імплементація норм і принципів 
сучасного міжнародного права у 
внутрішнє право (порівняльно-пра-
вові аспекти)

Мурчін М. А. д.ф.н., проф.
Плавич В. П.

Одеський на-
ціональний уні-
верситет імені
І. І. Мечникова

23.01.2015

62 Особливості і функції інституту 
лобіювання: теоретико-правове до-
слідження

Чернохат-
ній Д. А

д.ф.н., проф.
Плавич В. П.

Одеський на-
ціональний уні-
верситет імені
І. І. Мечникова

22.12.2015
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63 Правові аспекти організації та 
діяльності в’язниць у Волинській 
губернії (кінець ХVІІІ ст. – початок 
ХХ ст.)

Левчук І. О. д.ю.н., проф.
Яцишин М. М.

Східноєв-
ропейський 
національний 
університет ім. 
Лесі Українки

24.12.2015

64 Принцип правової визначеності: 
загальнотеоретичний аспект
(уточнення теми)

Панкрато-
ва В. О.

д.ю.н., доц.
Гробова В. П.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015

65 Експертне забезпечення правотвор-
чості в Україні: теоретико-правова 
характеристика

Мінкова О. Г. к.ю.н., доц.
Волошенюк О. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

24.04.2015

66 Державно-правові погляди митро-
полита Андрея Шептицького

Прокоп Н. М. д.і.н., проф.
Сворак С. Д.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

25.09.2015

67 Судоустрій та судочинство в цивіль-
них справах на українських землях 
у складі Російської імперії (кінець 
XVIII – початок XX століття)

Ільїн О. В. д.ю.н., проф.
Головко О. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

25.09.2015

68 Правове виховання у сучасному 
суспільстві: теоретико-компарати-
вістське дослідження

Нестерен-
ко О. М.

к.ю.н., доц.
Волошенюк О. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015

69 Нова українська поліція та її взаємо-
дія з громадянським суспільством: 
теоретико-правове дослідження

Субота С. І. д.ю.н., проф.
Головко О. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015
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70 Юридичні факти-стани як різновид 
юридичних фактів: загальнотеоре-
тична характеристика

Волкова І. М. к.ю.н., доц.
Погрібний І. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

27.11.2015

71 Правові засади державно-конфесій-
них відносин: загальнотеоретичне 
дослідження

Поліщук Ю. А. д.ю.н., проф.
Серьогін В. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2015

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

№
з/п

Назва
дисертації Виконавець Науковий 

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

72 Ідеї про правову 
державу в працях 
мислителів Серед-
ньовіччя

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

Донецький 
національний 
університет

02.02.2015 Дуже широкий 
об’єкт дослі-
дження. Бажано 
визначитися з 
хронологічними та 
територіальними 
рамками дослі-
дження
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73 Намісницький 
устрій у Наддні-
прянській Україні 
(1780–1796 рр.): 
історико-правове 
дослідження

Шкарупа С. С. к.ю.н., ст.н.с.
Малишев О. О.

Інститут дер-
жави і права 
ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

22.12.2015 Занадто вузькі 
хронологічні межі 
дослідження

74 Взаємозв’язок 
права і моралі в 
умовах глобалізації

Крилова Д. С. д.ю.н., доц.
Удовика Л. Г.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Тема є занадто 
широкою (для 
кандидатських 
дисертацій)

75 Теоретико-правові 
засади медичного 
права в Україні в 
контексті правової 
глобалізації

Дічко Г. О. д.ю.н., доц.
Удовика Л. Г.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Незрозуміло, чи 
можуть бути у 
медичного права 
теоретико-правові 
засади

76 Судова влада Укра-
їни та держав-чле-
нів Європейського 
Союзу: порівняль-
но-правовий аналіз

Бережан-
ський Г. І.

к.ю.н., доц.
Ковальчук О. М.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Тема відноситься 
до спеціальності 
«судоустрій»

77 Держава як суб’єкт 
правотворчості в 
сучасних умовах 
розвитку суспіль-
ства: теоретико-
правові аспекти

Цись С. С. к.ю.н., доц.
Чаплюк О. І.

Київський уні-
верситет права 
НАН України

27.02.2015 Тема є занадто 
широкою (для 
кандидатських 
дисертацій)
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78 Цивільний кодекс 
Франції 1804 року 
та його вплив на 
цивільне законо-
давство країн Єв-
ропи (На прикладі 
Польщі та Румунії)

Сирко М. В. д.ю.н., проф.
Кобилець-
кий М. М.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

20.05.2015 Назва свідчить про 
належність теми 
до спеціальності 
12.00.03

79 Становлення та 
розвиток право-
суддя в Афінській 
республіці

Мерзля-
ков К. С.

к.ю.н., доц.
Коваль А. Ф.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Виникають сумні-
ви щодо актуаль-
ності теми

80 Господарська 
юстиція у системі 
правосуддя Украї-
ни: загальнотеоре-
тичне дослідження

Тупікіна Т. С. д.ю.н., проф. 
Крижанів-
ський А. Ф.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

24.09.2015 Проблему доцільно 
вирішувати в ме-
жах спеціальності 
12.00.10

81 Обов’язковість як 
визначальна
властивість права

Вовк Я. Р. к.ю.н., доц.
Черних Є. M.

Маріуполь-
ський
державний
університет

15.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

82 Механізм від-
ступу держав від 
зобов’язань у сфері 
прав людини

Борисов Є. Є. д.ю.н., проф.
Бабін Б. А.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

83 Статика і динамі-
ка форми устрою 
сучасної держави

Жук А. С. к.ю.н., доц.
Долматова Н. І.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення
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84 Нормативне тлума-
чення: теорія розу-
міння та практика 
реалізації

Костюк О. М. д.ю.н., проф.
Пархомен-
ко Н. М.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

31.03.2015 Неясно, що таке 
«теорія розуміння»

85 Історико-правова 
спадщина академі-
ка В. В. Копєйчи-
кова

Капічон О. Г. к.істор.н., доц. 
Калинов-
ський В. С.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

29.10.2015 Чи заслуговує 
окремої дисертації 
історико-правова 
спадщина В. Ко-
пєйчикова?

86 Правовий режим 
державної терито-
рії (теоретико-пра-
вове дослідження)

Паламар-
чук В. А.

к.ю.н., доц.
Пікуля Т. О.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

87 Правозахисні 
гарантії прав і 
свобод людини та 
механізм їх реа-
лізації в Україні 
(теоретико-правове 
дослідження)

Ткачук Л. В. к.ю.н., доц.
Білозьо-
ров Є. В.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

88 Правове забезпе-
чення прав і свобод 
людини в правових 
системах світу

Гавронська Т. В. д.істор.н., 
проф. 
Андруси-
шин Б. І.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

29.01.2015 Занадто широкі 
просторові межі 
дослідження
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89 Верховенства права 
в Україні: теорети-
ко-правовий аспект 
(уточнення теми)

Падалка Р. О. д.істор.н., 
проф. 
Андруси-
шин Б. І.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

29.01.2015 Незрозумілий 
предмет дослі-
дження

90 Організаційно- 
правові основи  
становлення сис-
теми дізнання мит-
них органів Україн-
ської держави  
(середина ХVІІ ст. –  
2000-ті рр.)

Ігнатко Н. В. д.ю.н., проф.
Мікулін В. П.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

29.01.2015 Занадто широкі 
часові межі дослі-
дження, незрозу-
мілі територіальні 
межі

91 Верховний Суд 
Української РСР у 
1943–1945 рр.: ор-
ганізаційна діяль-
ність, касаційна та 
наглядова практика 
(уточнення теми)

Потильчак Б. О. к.ю.н., проф.
Огірко Р. С.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

07.04.2015 Занадто вузькі 
хронологічні межі 
дослідження

92 Становлення 
органів військової 
юстиції на тернах 
України (1939–
1942): історико-пра-
вове дослідження 
(уточнення теми)

Беланюк М. В. д.ю.н., проф. 
Пилипчук В. Г.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

26.05.2015 Потребує уточ-
нення хронологія 
дослідження
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93 Правовий зміст 
менталітету люди-
ни: історико-теоре-
тичний вимір

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

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

30.04.2015 Що таке історико-
теоретичний вимір 
правового змісту?

94 Реалізація права 
людини на справед-
ливий суд шляхом 
процедури при-
судової медіації: 
теоретико-правове 
дослідження

Грень Н. М. д.ю.н., доц.
Жаровська І. М.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

95 Становлення та 
розвиток законо-
давства про злочи-
ни проти моралі на 
українських землях 
IX ст. – 1917 р.

Громовий О. О. д.ю.н., проф.
Аніщук Н. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 Досить широ-
кі хронологічні 
рамки. Необхідно 
обґрунтувати на-
укову задачу, яка 
вирішується в до-
слідженні

96 Еволюція правових 
засобів протидії 
правопорушуванос-
ті неповнолітніх на 
українських землях 
(XI ст. – 1917 р.)
(зміна теми)

Мальована Я. П. к.ю.н., проф.
Аракелян М. Р.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 Досить широ-
кі хронологічні 
рамки. Необхідно 
обґрунтувати на-
укову задачу, яка 
вирішується в до-
слідженні
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97 Правова охорона 
материнства і ди-
тинства в україн-
ських губерніях 
Російської імперії 
(ХІХ ст. – 1917 р.)
(уточнення теми)

Ченкова К. П. д.ю.н., проф.
Аніщук Н. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

26.02.2015 Тема є занадто 
широкою. Не-
зрозуміло яке 
наукове завдання 
вирішується в до-
слідженні

98 Правове жит-
тя українського 
суспільства доби 
становлення націо-
нальної державнос-
ті (1917–1921 рр.)
(зміна теми)

Мокін І. С. к.ю.н., проф.
Аракелян М. Р.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

26.02.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

99 Корпоративне 
право в системі 
українського права

Орлов О. О. к.ю.н., проф.
Завальнюк В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 Сумніви щодо 
належності теми 
до спеціальності 
12.00.01

100 Становлення та 
розвиток інституту 
примирення на 
українських землях 
(ІХ ст. – до 1917 
року) (зміна теми)

Гриб А. М. к.ю.н., проф.
Аракелян М. Р.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

26.02.2015 Досить широ-
кі хронологічні 
рамки. Необхідно 
обґрунтувати на-
укову задачу, яка 
вирішується в до-
слідженні
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101 Особливості по-
карання у світських 
та релігійних пра-
вових системах 

Куліш С. В. д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 У назві бажано 
використати по-
рівняльно-право-
ве дослідження і 
відмовитися від 
особливостей

102 Правова акультура-
ція: муніципальне 
право ЄС та му-
ніципальне право 
України 

Швець Г. Ю. д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 Невдало сформу-
льована назва, що 
не дає можливості 
чітко зрозуміти 
предмет дослі-
дження

103 Становлення та 
розвиток інституту 
дисциплінарної 
відповідальності 
на українських 
землях: історико-
правовий аспект

Кириченко Д. Д. д.політ.н., 
проф.
Вітман К. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 Потребують уточ-
нення хронологічні 
та регіональні рам-
ки дослідження

104 Правовий спадок 
та правовий мен-
талітет України: 
теоретико-компара-
тивістський аналіз

Кобко- 
Одарій В. С.

к.ю.н., доц.
Кривцова І. С.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 Недоцільно 
об’єднувати в до-
слідженні спадок і 
менталітет

105 Нормативно-пра-
вовий договір в 
суверенній Україні: 
поняття, види і 
призначення 

Стрибко Т. І. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

04.09.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення
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106 Цивілізаційний 
підхід в сучасній 
юриспруденції

Унгурян В. Я. д.ю.н., проф.
Оборотов Ю. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

14.12.2015 Тема є занадто 
широкою (для 
кандидатських 
дисертацій)

107 Законодавче регу-
лювання діяльності 
органів виконання 
судових рішень в 
Україні у ХХ ст.: 
історико-правове 
дослідження

Чепкален-
ко Д. О.

к.ю.н., доц.
Шевердін М. М.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого 

11.09.2015 Потребує уточ-
нення предмет 
дисертаційного 
дослідження (кри-
мінальних, цивіль-
них рішень)

108 Законодавче регу-
лювання видавни-
чої справи в Украї-
ні у ХХ столітті

Гета Д. С. к.ю.н., доц.
Шигаль Д. А.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Незрозумілі те-
риторіальні межі 
дослідження

109 Правові основи 
охорони біорізно-
маніття в Україні 
та Європейському 
Союзі у другій 
половині ХХ ст.: 
історико-правове 
дослідження
(перезатверджен-
ня теми)

Казак Р. А. д.ю.н., проф.
Лозо В. І.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

11.09.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення
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110 Український націо-
нально-визвольний 
рух в першій поло-
вині ХХ століття

Вінниць-
кий О. О.

д.ф.н., проф.
Плавич В. П.

Одеський 
національний 
університет 
імені
І. І. Мечникова

23.01.2015 Потребує уточнен-
ня предмет дослі-
дження. Незрозу-
міло про який рух 
йде мова

111 Податковий 
контроль в Україні 
Х – поч. ХХ ст. 
(історико-правовий 
аспект)

Стрілецька О. В. к.ю.н., доц.
Бачур Б. С.

Одеський 
національний 
університет 
імені
І. І. Мечникова

22.12.2015 Тема є занадто 
широкою. Необ-
хідно уточнити 
яка наукова задача 
вирішується в до-
слідженні

112 Сучасне праворозу-
міння: характерис-
тика, особливості 
та перспективи 
розвитку

Жуган Д. М. д.ф.н., проф.
Плавич В. П.

Одеський 
національний 
університет 
імені
І. І. Мечникова

23.01.2015 Тема є занадто 
широкою (для 
кандидатських 
дисертацій)

113 Правове регулю-
вання діяльності 
органів реєстрації 
актів цивільного 
стану (порівняль-
но-правова харак-
теристика)

Басілашві-
лі М. Б.

к.ю.н., доц.
Погрібний І. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

27.11.2015 Потребує додатко-
вої аргументації 
належність теми 
до спеціальності 
12.00.01. Не-
зрозуміло в якій 
площині буде 
здійснено порів-
няння
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114 Механізм проти-
дії виникненню 
правового нігілізму 
у сфері правозасто-
совної діяльності 
поліції в Україні 
(теоретико-при-
кладний аспект)

Дьякова О. О. к.ю.н., доц.
Шульга А. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

30.10.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.02)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

115 Соціальна функція місцево-
го самоврядування в Укра-
їні: конституційно-правові 
засади

Дробуш І. В. д.ю.н., проф.
Батанов О. В.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

31.03.2015

116 Теоретико-правові пробле-
ми реалізації Конституції 
України

Морозюк С. М. д.ю.н., проф. 
Скрипнюк О. В.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

12.11.2015
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117 Конституційно-правове 
забезпечення права на со-
ціальний захист в Україні

Гуменюк І. О. д.ю.н., проф.
Мацюк А. Р.

Інститут законодав-
ства Верховної Ради 
України

02.11.2015

118 Демократія в системі 
місцевого самоврядування 
в Україні: конституційно-
правовий аспект

Чернеженко О. М. д.ю.н., проф.
Федоренко В. Л.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

26.05.2015

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова 
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
119 Організаційно-правові форми 

діяльності народних депутатів 
України: конституційна теорія 
і практика

Матейчук Р. І. д.ю.н., проф.
Словська І. Є.

Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара

29.10.2015

120 Конституційне право людини 
на життя і його правове забез-
печення в Україні та Азербай-
джанській Республіці: порів-
няльно-правовий аспект

Рагімов К. А. 
огли

к.філос.н., ст.н.с.
Антонов В. О.

Інститут держави і
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

12.11.2015

121 Конституційно-правові засади 
унітаризму в Україні у контек-
сті зарубіжного досвіду

Сметана В. В. д.ю.н., проф.
Батанов О. В.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

14.05.2015
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122 Принципи конституційного су-
дочинства в Україні: проблеми 
теорії та практики

Гераськін В. С. к.філос.н., ст.н.с.
Антонов В. О.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

14.05.2015

123 Норма Конституції України 
як норми прямої дії: теорія та 
практика

Войтович І. В. д.ю.н., проф.
Шемшучен-
ко Ю. С.

Інститут держави і
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

14.05.2015

124 Конституційно-правовий ста-
тус територіальної громади

Вертеба Я. Р. д.ю.н., проф.
Волошин Ю. О.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.07.2015

125 Становлення автономії в Кри-
му (1917–2015 роки)

Гафурова Є. Р. д.ю.н., проф.
Копиленко О. Л.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.07.2015

126 Механізм реалізації консти-
туційного права на участь 
в управлінні державними 
справами

Ємельянова А. Г. д.ю.н., доц.
Приходько Х. В.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.07.2015

127 Конституційно-правове регу-
лювання системи судових та 
правоохоронних органів юве-
нальної юстиції України

Ольшанець-
кий І. В.

д.е.н., проф.
Швець М. Я.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.11.2015

128 Судовий конституціоналізм як 
режим забезпечення верховен-
ства права в Україні

Рожок Л. П. д.ю.н., доц.
Щербанюк О. В.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.11.2015
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129 Конституційно-правові засади 
реформування прокуратури в 
Україні

Скибенко О. І. к.ю.н., доц.
Барчук Г. І.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

27.01.2015

130 Конституційно-правові основи 
забезпечення доступу до ін-
формації в Україні та країнах 
Європейського Союзу

Безверха Ю. В. к.ю.н., доц.
Калинов-
ський Б. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2015

131 Роль міжнародних міждержав-
них і недержавних організацій 
в здійсненні конституційного 
процесу в Україні 

Карпенко В. В. д.ю.н., проф.
Крусян А. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

14.12.2015

132 Регламенти органів місцевого 
самоврядування в Україні як 
джерело муніципального права 

Линдюк С. С. д.ю.н., проф.
Мішина Н. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

14.12.2015

133 Організаційно-правові форми 
місцевого самоврядування в 
Україні та США: порівняльно-
правове дослідження 

Чапля О. В. д.ю.н., проф.
Мішина Н. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

14.12.2015

134 Конституційне право на звер-
нення до міжнародних право-
захисних інституцій: проблеми 
теорії і практики

Безсонова М. В. к.ю.н., доц.
Веніслав-
ський Ф. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

135 Конституційно-правове регу-
лювання організації прийняття 
рішень Президента України

Глазунова А. В. к.ю.н., доц.
Болдирєв С. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015
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136 Компетенція органів місцево-
го самоврядування України в 
сфері екологічних відносин: 
конституційно-правове регу-
лювання

Шахова Г. В. к.ю.н., доц.
Соляннік К. Є.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

137 Конституційні засади гендер-
ної рівності в Україні

Заїка А. А. к.ю.н., доц.
Слінько Т. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

138 Конституційно-правовий за-
хист інформації про особу (по-
рівняльно-правовий аспект)

Кардаш А. В. д.ю.н., проф.
Барабаш Ю. Г.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

139 Системно-структурна організа-
ція місцевого самоврядування 
у Французькій Республіці

Маринів А. В. д.ю.н., проф.
Серьогіна С. Г.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

140 Принцип децентралізації 
публічної влади в Україні: 
конституційно-правове регу-
лювання та реалізація

Лучко М. О. д.ю.н., проф.
Любченко П. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого 

25.12.2015

141 Конституційне право людини 
на життя в умовах розвитку 
біотехнологій

Харатян Т. Н. д.ю.н., проф.
Колісник В. П.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015



33

142 Конституційне право на освіту: 
теорія та практика реалізації

Якушина О. С. к.ю.н., доц.
Слінько Т. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

143 Конституційно-правовий ста-
тус органів місцевого самовря-
дування в Республіці Польща

Лаговський В. М. д.ю.н., проф.
Серьогіна С. Г.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

144 Муніципально-правовий статус 
іноземців в Україні

Левенець А. В. д.ю.н., проф. 
Корчевна Л. О.

Одеський націо-
нальний універси-
тет імені
І. І. Мечникова

11.03.2013

145 Принцип недоторканності 
суддів в Україні та зарубіжних 
країнах: порівняльно-правове 
дослідження

Колесник Д. В. д.ю.н., проф.
Корчевна Л. О.

Одеський націо-
нальний універси-
тет імені
І. І. Мечникова

22.12.2015

146 Територіальна цілісність як 
об’єкт конституційно-правових 
відносин

Надутий А. В. к.ю.н., доц.
Коломієць Ю. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

147 Конституційно-правове регу-
лювання інституту референду-
му в Україні (уточнення теми)

Ластовка О. А. д.ю.н., проф. 
Головко О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.04.2015

148 Муніципально-правові санкції 
як форма реалізації відпові-
дальності в місцевому само-
врядуванні (уточнення теми)

Салівон Г. І. д.ю.н., проф.
Венедіктов В. С.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2015
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149 Принцип загального виборчого 
права у вітчизняному консти-
туціоналізмі

Палагицька Г. С. к.ю.н., доц.
Марчук М. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

150 Суддівське самоврядування як 
конституційна гарантія неза-
лежності судової влади

Михайлова Ю. О. к.ю.н., доц.
Радченко О. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

27.11.2015

151 Конституційний договір як 
джерело конституційного 
права: вітчизняна та зарубіжна 
практика

Шевчук О. Ю. д.ю.н., проф.
Марцеляк О. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

27.11.2015

152 Конституційно-правові засади 
політичної системи України

Гільбурт А. М. д.ю.н., проф.
Серьогін В. О.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

153 Конституційні засади сучас-
ної муніципальної реформи в 
Україні

Шаповал Н. В. д.ю.н., проф.
Волошин Ю. О.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2015

154 Децентралізація влади в Укра-
їні: конституційно-правовий 
аспект

Чорнопись-
кий П. Б.

д.ю.н., проф. 
Марцеляк О. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2015

155 Конституційний обов’язок гро-
мадянина захищати Вітчизну, 
незалежність та територіальну 
цілісність України

Мирюгіна В. О. к.ю.н., доц.
Марчук М. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук  
і міжнародного права НАПрН України

№
з/п

Назва
дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження (число, 

місяць, рік)

Зміст
зауваження

156 Конституціоналіза-
ція парламентських 
процедур в Україні: 
правове регулювання 
і правозастосовна 
практика

Звоздецька І. В. д.ю.н., проф.
Словська І. Є.

Дніпропе-
тровський 
національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара

29.10.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточнення

157 Конституційна модер-
нізація судової систе-
ми в умовах європей-
ської міждержавної 
інтеграції: проблеми 
теорії та практики

Городовен-
ко А. В.

к.ю.н., доц.
Годова-
ник Є. В.

Маріуполь-
ський держав-
ний універ-
ситет

15.12.2015 Потребує редак-
ційного уточ-
нення; термін 
«європейська 
міждержавна 
інтеграція» має 
багато значень

158 Антитерористичні 
заходи як підстава 
вимушеного тим-
часового обмеження 
державними органами 
прав і свобод люди-
ни та громадянина в 
Україні 

Сущенко В. А. д.ю.н., доц.
Філонов О. В.

Маріуполь-
ський держав-
ний універ-
ситет

15.12.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності
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159 Адміністративно-те-
риторіальна реформа 
у сучасних умовах 
європейської між-
державної інтеграції: 
проблеми теорії та 
практики

Цибалова Г. В. к.ю.н.
Переса-
да О. М.

Маріуполь-
ський держав-
ний універ-
ситет

15.12.2015 Потребує редак-
ційного уточ-
нення; термін 
«європейська 
міждержавна 
інтеграція» має 
багато значень

160 Права, свободи та 
обов’язки військово-
службовців в Україні: 
конституційно-правові 
аспекти

Медвідь Л. П. к.ю.н., доц.
Пашин-
ський В. Й.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

26.05.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточнен-
ня. Доречніше: 
«Конституційно-
правовий статус 
військовослуж-
бовців в Україні»

161 Конституційне право 
особи на доступ до 
публічної інформації 
та його забезпечення 
уповноваженим Вер-
ховної Ради України з 
прав людини

Кушнір І. В. д.ю.н., проф.
Камін-
ська Н. В.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

25.11.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточнен-
ня. Доречніше: 
«Роль Уповнова-
женого Верховної 
Ради України з 
прав людини у 
забезпеченні до-
ступу до публіч-
ної інформації»
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162 Конституційно-право-
вий статус національ-
них меншин в Україні: 
теоретичні аспекти 
та інституціональна 
характеристика

Мхітарян А. М. д.ю.н., проф. 
Корчевна Л. О.

Одеський 
національний 
університет 
імені 
І. І. Мечникова

22.12.2015 Тема дослідження 
потребує відме-
жування від уже 
захищених робіт 
(Колісник В. П. 
«Конституційно-
правові проблеми 
регулювання між-
національних від-
носин в Україні 
в умовах станов-
лення правової 
держави»,
Биков О. М. «Кон-
ституційно-право-
вий статус націо-
нальних меншин 
в Україні»,
Алмаші М. М. 
«Захист прав на-
ціональних мен-
шин в Україні»,
Лазур Я. В. «Пра-
вове регулювання 
національно-
культурної авто-
номії: світовий 
та вітчизняний 
досвід»)
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163 Муніципальні послуги 
як новий об’єкт місце-
вого самоврядування в 
Україні

Заболот-
ний О. О.

д.ю.н., проф. 
Прієшкі-
на О. В.

Одеський 
національний 
університет 
імені
І. І. Мечникова

22.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно;
у такій редакції 
відповідає пас-
порту спеціаль-
ності 25.00.04

164 Правові засади діяль-
ності Європейського 
Союзу щодо спри-
яння встановленню 
верховенства права в 
Україні

Рабіно-
вич М. Л.

д.ю.н., проф. 
Корчев-
на Л. О.

Одеський 
національний 
університет 
імені
І. І. Мечникова

22.12.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

165 Інститут громадянства 
у світлі інтеграційних 
процесів

Єгоров О. С. д.ю.н., проф. 
Корчев-
на Л. О.

Одеський 
національний 
університет 
імені
І. І. Мечникова

22.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно; 
потребує редак-
ційного уточнен-
ня

166 Роль децентралізації в 
розширенні прав тери-
торіальної громади в 
Україні

Шавров І. І. д.ю.н., проф. 
Прієшкі-
на О. В.

Одеський 
національний 
університет 
імені 
І. І. Мечникова

22.12.2015 Тема є занадто 
вузькою, сформу-
льована некорект
но і потребує 
редакційного 
уточнення

167 Нетипові (допоміжні) 
форми безпосередньої 
демократії: проблеми 
теорії та конституцій-
ноправового регулю-
вання

Михай-
лов М. Б.

к.ю.н., доц.
Радченко О. І.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

27.11.2015 Тема сформульо-
вана некоректно; 
штучно сформу-
льований предмет 
дослідження
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

(12.00.03)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
168 Проблеми гармонізації 

прав інтелектуальної 
власності та прав людини в 
сфері біології та медицини 
(12.00.01)

Кашинцева О. Ю. д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Київський націо-
нальний університет 
ім. Т. Г. Шевченка

17.12.2015

169 Корпоративні права за 
законодавством України: 
поняття, зміст, здійснення 
та захист

Барбара В. П. д.ю.н., проф. 
Кузнєцова Н. С.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

170 Судові акти в цивільному 
процесі: теоретичні і при-
кладні аспекти

Сеник С. В. д.ю.н., проф.
Коссак В. М.

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

24.11.2015

171 Договірні зобов’язання 
з надання транспортних 
послуг в цивільному праві 
України

Лукасевич
Крутник І. С.

д.ю.н., ст.н.с.
Гриняк А. Б.

Науководослідний 
інститут приватного 
права і підприєм-
ництва ім. акаде-
міка Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України

23.09.2015
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172 Теоретикометодологічні і 
прикладні засади системи 
способів судового захисту 
майнових цивільних прав 
та інтересів

Штанько А. О. д.ю.н., проф.
Стефанчук Р. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

02.07.2014

173 Цивільні правовідносини, 
що виникають у сфері здій-
снення медичної діяльності: 
теоретичні та практичні 
проблеми (уточнення теми) 

Булеца С. Б. Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

26.02.2015

174 Суб’єктивний обов’язок, як 
елемент змісту цивільних 
правовідносин

Надьон В. В. д.ю.н., проф.
Яроцький В. Л.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

06.09.2013

175 Система цивільноправо-
вих вимог та їх конкуренція

Ус М. В. д.ю.н., проф.
Спасибо
Фатєєва І. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

176 Теоретичні проблеми недо-
говірних зобов’язань, що 
виникають із односторон-
ніх правомірних дій
(перезатвердження теми)

Ігнатенко В. М. Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

177 Теоретикометодологічні 
та практичні засади участі 
третіх осіб у цивільних 
правовідносинах

Кузьмич О. Я. д.ю.н., проф.
Луць В. В.

Прикарпатський на-
ціональний
університет
ім. В. Стефаника

27.11.2015
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178 Механізм правового регу-
лювання житлових від-
носин

Аврамова О. Є. д.ю.н., проф.
Галянтич М. К.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

179 Цивільноправова природа 
корпоративних конфліктів 
в акціонерних товариствах 
(уточнення теми)

Жорнокуй Ю. М. д.ю.н., проф. 
Спасибо
Фатєєва І. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

180 Теоретичні засади 
правозастосування 
у міжнародному 
комерційному арбі-
тражі

Нагнибіда В. І. д.ю.н., проф.
Крупчан О. Д. 

Науководо-
слідний інститут 
приватного права 
і підприємництва 
ім. академіка 
Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України 

25.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

181 Цивільноправовий 
механізм реституції

Спасибо І. А. Національний 
юридичний уні-
верситет ім. Яро
слава Мудрого

25.12.2015 Тема є занад-
то вузькою для 
докторської ди
сертації
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182 Теорія та практика 
правового регу-
лювання сімейних 
відносин

Пономарен-
ко О. М.

д.ю.н., проф. 
Процев-
ський О. І.

Харківський націо-
нальний педаго-
гічний університет 
імені Г. С. Сково-
роди

29.10.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

183 Недійсність право-
чину

Погреб-
няк О. С.

д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.04.2015 Потребує уточ-
нення з точки 
зору предмета та 
об’єкта дослі-
дження

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
184 Договір про надання кос-

метичних послуг
Малишко Д. Ю. д.ю.н., проф.

Шишка Р. Б.
Запорізький національ-
ний університет

18.12.2015

185 Механізм забезпечення 
справедливості судово-
го розгляду в цивільних 
справах

Карплюк О. І. д.ю.н., ст.н.с.
Тимченко Г. П.

Інститут держави і
права ім. В. М. Корець-
кого НАН України

31.03.2015

186 Цивільно-правовий статус 
державних акціонерних 
компаній

Чебикіна Л. О. к.ю.н., ст.н.с.
Венецька М. В.

Інститут держави і
права ім. В. М. Корець-
кого НАН України

31.03.2015
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187 Інформація про особу, як 
об’єкт цивільних прав

Серебряник О. О. д.ю.н.
Теремецький В. І.

Інститут держави і
права ім. В. М. Корець-
кого НАН України

14.05.2015

188 Корпоративні права як 
об’єкт цивільних право-
відносин

Леонов К. Ю. к.ю.н., ст.н.с.
Бабаскін А. Ю.

Інститут держави і
права ім. В. М. Корець-
кого НАН України

11.06.2015

189 Спадкове правонаступ-
ництво у позикових та 
кредитних зобов’язаннях

Абібулаєва Т. Г. к.ю.н., ст.н.с.
Бабаскін А. Ю.

Інститут держави і
права ім. В. М. Корець-
кого НАН України

12.11.2015

190 Правова охорона традицій-
них знань і традиційних 
виражень культури

Філімонова Т. С. д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

191 Процесуальні особливості 
розгляду справ пов’язаних 
із захистом права власнос-
ті осіб, які проживають ра-
зом без реєстрації шлюбу

Круковес В. В. д.ю.н., проф.
Притика Ю. Д.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

192 Вчинення консулом нота-
ріальних дій, що пов’язані 
з сімейними відносинами

Чекіста В. Г. д.ю.н., проф.
Фурса С. Я.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

193 Твір архітектури як об’єкт 
авторського права

Вербицька А. О. д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

194 Підстави виникнення 
корпоративних правовід-
носин: цивільно-правовий 
аспект

Сазонов В. В. д.ю.н., проф.
Луць В. В.

Київський університет 
права НАН України

27.02.1015
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195 Гармонізація законодав-
ства України із законодав-
ством держав-членів Єв-
ропейського Союзу щодо 
правового режиму спіль-
ності майна подружжя

Простибожен-
ко О. С.

к.ю.н., ст.н.с.
Єрьоменко Г. В.

Київський університет 
права НАН України

29.04.2015

196 Авторське право на служ-
бовий твір

Гулкевич А. В. к.ю.н., доц.
Якубівський І. Є.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

25.02.2015

197 Здійснення корпоратив-
них прав акціонерами за 
цивільним законодавством 
України

Паплик О. В. д.ю.н., проф.
Коссак В. М.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

25.02.2015

198 Правове регулювання за-
стосування електронних 
(комп’ютерних) технологій 
в цивільному судочинстві 
України

Могиляк А. Є. к.ю.н., доц.
Навроцька Ю. В.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

25.02.2015

199 Виконання ухвал суду у 
цивільному процесі

Майка М. Б. к.ю.н., доц.
Богдан Й. Г.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

25.02.2015

200 Цивільно-правове регу-
лювання договору купів-
лі-продажу через мережу 
Інтернет

Буга І. Я. к.ю.н., доц.
Квіт Н. М.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка 

25.02.2015

201 Благодійні організації як 
суб’єкти цивільного права

Бобик І. І. д.ю.н., проф.
Яворська О. С.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

25.02.2015
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202 Договір управління цінни-
ми паперами
(уточнення теми)

Цицюрська Ю. К. к.ю.н., доц.
Цікало В. І.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

25.03.2015

203 Маркетинговий договір та 
його місце в системі ци-
вільно-правових договорів

Вірт С. О. д.ю.н., проф.
Кізлова О. С.

Міжнародний гумані-
тарний університет

13.11.2015

204 Припинення шлюбу за 
цивільним законодавством 
України та Нідерландів: по-
рівняльно-правовий аналіз

Савченко К. С. д.ю.н., проф.
Кізлова О. С.

Міжнародний гумані-
тарний університет

13.11.2015

205 Лікарський засіб як об’єкт 
права промислової влас-
ності (скоригована тема)

Писєва В. В. к.ю.н., доц.
Кашинцева О. Ю.

Науково-дослідний 
інститут інтелектуаль-
ної власності НАПрН 
України

23.06.2015

206 Охорона і захист прав на 
фотографічні твори
(скоригована тема)

Улітіна О. В. д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Науково-дослідний 
інститут інтелектуаль-
ної власності НАПрН 
України

23.06.2015

207 Правовий режим ноу-хау у 
сфері права інтелектуаль-
ної власності
(скоригована тема)

Дмитренко В. В. д.ю.н., проф.
Андреєв Д. В.

Науково-дослідний 
інститут інтелектуаль-
ної власності НАПрН 
України

24.11.2015

208 Правове регулювання 
рекламної діяльності на 
ринку лікарських засобів

Мокрієнко Ю. О. к.ю.н., доц.
Кашинцева О. Ю.

Науково-дослідний 
інститут інтелектуаль-
ної власності НАПрН 
України

22.12.2015
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209 Здійснення батьківських 
прав після розірвання 
шлюбу

Левківська С. А. к.ю.н., доц.
Первомай-
ський О. О.

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємни-
цтва ім. академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України

28.01.2015

210 Визначення походження 
дитини в міжнародному 
приватному праві

Калагур О. М. к.ю.н., доц.
Шаповал Л. І.

Національна академія 
внутрішніх справ

27.01.2015

211 Право на недоторканість 
житла за цивільним за-
конодавством України

Миколаєнко О. М. к.ю.н., доц.
Устименко Т. П.

Національна академія 
внутрішніх справ

27.01.2015

212 Принцип процесуального 
формалізму в цивільному 
судочинстві України

Свинаренко Я. О. к.ю.н., доц.
Братель О. Г.

Національна академія 
внутрішніх справ

27.01.2015

213 Право на лікарську таєм-
ницю в цивільному праві 
України

Чечіль А. Г. к.ю.н., доц.
Нескороджена Л. Л.

Національна академія 
внутрішніх справ

27.01.2015

214 Інститут прийомного ви-
ховання у сімейному праві 
України

Падун Є. В. к.ю.н., проф.
Гопанчук В. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

26.05.2015

215 Свідок як суб’єкт цивіль-
них процесуальних право-
відносин

Пасинок В. С. к.ю.н., доц.
Братель О. Г.

Національна академія 
внутрішніх справ

03.07.2015

216 Розгляд і вирішення ци-
вільних справ про позбав-
лення батьківських прав

Семиполець В. В. к.ю.н., доц.
Бобко В. Г.

Національна академія 
внутрішніх справ

03.07.2015
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217 Право інтелектуальної 
власності на комерційне 
найменування

Пастернак П. І. к.ю.н., доц.
Павловська Н. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.09.2015

218 Захист прав акціонерів за 
цивільним законодавством 
України

Ліщук О. С. к.ю.н., доц.
Павловська Н. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.09.2015

219 Захист прав автора в поряд-
ку цивільного судочинства

Кирдан Б. В. д.ю.н., проф.
Бичкова С. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.09.2015

220 Цивільно-правове регулю-
вання посмертного донор-
ства в Україні

Брюховецька М. С. к.ю.н., доц.
Демиденко Н. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

221 Заходи процесуального 
примусу в цивільному 
судочинстві

Куцик К. В. к.ю.н., доц.
Чурпіта Г. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

222 Обов’язок дітей утриму-
вати батьків за сімейним 
законодавством України

Лук’янчук О. І. к.ю.н., доц.
Чурпіта Г. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

223 Належність і допустимість 
доказів у цивільному про-
цесі України

Симбірська Є. В. д.ю.н., проф.
Бичкова С. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

224 Захист цивільних прав та 
інтересів споживачів елек-
троенергії в Україні

Іванюк О. Г. к.ю.н., доц.
Бурлака О. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

225 Правове регулювання алі-
ментних зобов’язань бать-
ків по утриманню дітей

Даниловська Є. Д. к.ю.н., доц.
Іванов Ю. Ф.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015
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226 Договір про надання 
медичних послуг в галузі 
пластичної хірургії

Лавренчук А. М. к.ю.н., доц.
Демиденко Н. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

227 Докази у справах окремого 
провадження

Кашперський Р. В. д.ю.н., проф.
Бичкова С. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

228 Цивільно-правовий захист 
авторських прав на елек-
тронні твори

Лотюк Д. П. к.ю.н., доц.
Нецька Л. С.

Національна академія 
прокуратури України

25.06.2015

229 Цивільно-правовий режим 
облігацій державних і 
місцевих позик

Білозьорова Г. Б. д.ю.н., проф.
Шимон С. І.

Національний педаго-
гічний університет  
ім. М. П. Драгоманова

29.01.2015

230 Відчуження земельних 
ділянок для суспільних 
потреб чи з мотивів сус-
пільної необхідності як 
підстава припинення права 
власності на земельну ді-
лянку (зміна теми)

Головня І. Я. д.ю.н., проф.
Харитонов Є. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

26.02.2015

231 Піратство як порушення 
авторських і суміжних 
прав в мережі Інтернет
(уточнення теми)

Грігор’янц Г. І. д.ю.н., проф. 
Харитонова О. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

04.09.2015

232 Захист прав та інтересів 
відповідача при забезпе-
ченні позову у цивільному 
процесі (уточнення теми)

Алєксєєва Н. С. д.ю.н., проф.
Голубєва Н. Ю.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

15.05.2015
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233 Цивільно-правове регулю-
вання обігу майнових прав

Данча М. І. к.ю.н., доц.
Форманюк В. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

234 Захист майнових прав та 
інтересів учасників сімей-
них правовідносин

Драгомиро-
ва Ю. В.

к.ю.н., доц.
Форманюк В. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

235 Охорона прав інтелек-
туальної власності на 
кваліфіковані зазначення 
походження напоїв

Амінєв Д. М. к.ю.н., доц.
Кулініч О. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

236 Договір про надання 
юридичної допомоги за за-
конодавством України
(уточнення теми)

Павліш П. В. к.ю.н., доц.
Сафончик О. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

237 Речове право користування 
чужим житловим при-
міщенням за цивільним 
законодавством України

Стаценко О. С. к.ю.н., доц.
Глиняна К. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

238 Особисті немайнові права 
дитини при усиновлені за 
законодавством України та 
окремих зарубіжних країн
(уточнення теми)

Мельник О. В. к.ю.н., доц.
Глиняна К. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

13.10.2015

239 Спадкування за правом 
представлення: питання 
теорії та практики

Сегенюк А. В. к.ю.н., доц.
Гончаренко В. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015
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240 Судові доручення про на-
дання правової допомоги в 
цивільному судочинстві

Мамчур Л. О. д.ю.н., проф.
Голубєва Н. Ю.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

241 Електронний документ як 
джерело доказів у цивіль-
ному процесі

Павлова Ю. С. д.ю.н., проф.
Голубєва Н. Ю.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

242 Альтернативні способи 
врегулювання конфліктів у 
сфері права інтелектуаль-
ної власності 

Бурова Л. І. к.ю.н., доц.
Ульянова Г. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

13.10.2015

243 Повноваження суду при 
примусовому виконанні 
судових рішень у цивіль-
них справах
(зміна теми)

Притуляк В. М. д.ю.н., проф.
Мінченко Р. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

04.09.2015

244 Попередній договір в 
зобов’язаннях з передачі 
майна у власність

Корчаків-
ський Л. О.

к.ю.н., доц.
Янишен В. П.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

245 Особливості спадкування 
авторських прав

Фесенко Є. В. к.ю.н., доц.
Бірюкова А. Г.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

246 Представництво прокуро-
ром інтересів громадянина 
або держави в цивільному 
судочинстві України
(перезатвердження теми)

Гузе К. А. к.ю.н., доц.
Радченко П. І.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015
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247 Надання житлово-кому-
нальних послуг: цивільно-
правовий аспект

Голубов ський І. В. к.ю.н., доц.
Крат В. І.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

248 Судовий захист 
суб’єктивних прав учас-
ників іпотечних правовід-
носин

Заічко О. В. д.ю.н., проф.
Яроцький В. Л.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

249 Страхування інвестицій-
ний ризиків на фондовому 
ринку: цивільно-правовий 
аспект
(перезатвердження теми)

Курінний А. С. к.ю.н., доц.
Янишен В. П.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

250 Цивільно-правова охорона 
прав на культурні цінності 
та їх оборотоздатність
(перезатвердження теми)

Дуденко Т. В. д.ю.н., проф.
Спасибо-
Фатєєва І. В.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

251 Цивільно-правова харак-
теристика електронних 
грошей

Петрофанова К. Р. к.ю.н., доц.
Ісаєв А. М.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

252 Захист суб’єктивних ци-
вільних прав сторін дого-
вору банківського вкладу 
(депозиту)

Моісєєнко Ю. М. д.ю.н., проф.
Яроцький В. Л.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

253 Захист речових прав на 
чуже майно в Україні

Філонова Ю. М. д.ю.н., проф.
Яроцький В. Л.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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254 Професійне представни-
цтво адвоката у цивільно-
му процесі

Шпак М. В. д.ю.н., проф.
Гусаров К. В.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

255 Зарахування зустрічних 
вимог, як спосіб припинен-
ня зобов’язання

Кузьменко С. С. к.ю.н., доц.
Мороз М. В.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

256 Сорт рослин як об’єкт 
права інтелектуальної 
власності

Шпакова О. В. к.ю.н., доц.
Крижна В. М.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

257 Процесуальні особливості 
розгляду справ про стяг-
нення аліментів на дітей

Епрікян А. А. к.ю.н., доц.
Зілковська Л. М.

Одеський національ-
ний університет
імені І. І. Мечникова

23.01.2015

258 Правове регулювання ви-
користання комерційного 
(фірмового) найменування 
в цивільному обороті

Танасійчук І. М. к.ю.н., проф.
Труба В. І.

Одеський національ-
ний університет
імені І. І. Мечникова

23.01.2015

259 Цивільно-правовий режим 
відумерлого майна

Жук В. Д. к.ю.н., доц. 
Клейменова С. М.

Одеський національ-
ний університет
імені І. І. Мечникова

23.01.2015

260 Правове регулювання між-
народних перевезень паса-
жирів та багажу морським 
транспортом

Ілюшина Т. В. к.ю.н., доц. 
Стрєльцова Є. Д.

Одеський національ-
ний університет
імені І. І. Мечникова

22.12.2015

261 Ліцензійні договори в 
системі договорів щодо 
розпорядження майновими 
правами інтелектуальної 
власності

Витяганець Ю. О. к.ю.н., доц. 
Клейменова С. М.

Одеський національ-
ний університет
імені І. І. Мечникова

22.12.2015
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262 Цивільно-правове регулю-
вання лікарської таємниці 
в Україні

Ісмаілова Улкер 
Шаміл кизи

к.ю.н.,проф.
Труба В. І.

Одеський національ-
ний університет
імені І. І. Мечникова

22.12.2015

263 Цивільно-правове регу-
лювання нетрадиційних 
об’єктів права інтелекту-
альної власності 

Сохан О.-А. В. д.ю.н., проф. 
Васильєва В. А.

Прикарпатський націо-
нальний університет
ім. В. Стефаника

07.05.2015

264 Енергосервісний договір в 
цивільному праві України

Кручко А. Б. к.ю.н., доц.
Зозуляк О. І.

Прикарпатський націо-
нальний університет
ім. В. Стефаника

25.12.2015

265 Договір контрактації 
сільськогосподарської про-
дукції

Костів І. Я. д.ю.н., проф. 
Васильєва В. А.

Прикарпатський націо-
нальний університет
ім. В. Стефаника

25.12.2015

266 Цивільно-правовий захист 
прав пацієнтів в контексті 
практики Європейського 
суду з прав людини

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

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

23.02.2015

267 Принцип «компетенції-
компетенції» в міжна-
родному комерційному 
арбітражі

Воронов К. М. д.ю.н., проф. 
Венедиктова І. В.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

07.04.2015

268 Обмеження та заборони у 
виконавчому провадженні

Лазарук В. В. к.ю.н., проф.
Білоусов Ю. В.

Хмельницький універси-
тет управління та права

26.02.2015

269 Розпорядження ви-
ключним правом на 
комп’ютерну програму

Єльніков О. О. к.ю.н., доц. 
Піхурець О. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015
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270 Цивільно-правовий режим 
доменних імен

Грицай В. І. к.ю.н., доц. 
Піхурець О. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

271 Зміна позову в цивільному 
судочинстві

Пуль С. І. к.ю.н., проф. 
Кройтор В. А.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

272 Цивільно-правова відпо-
відальність учасників ак-
ціонерних правовідносин 
(уточнення теми)

Гришина І. І. к.ю.н., доц. 
Жорнокуй Ю. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

26.02.2015

273 Визнання рішення інозем-
ного суду за принципом 
взаємності

Кушнір К. А. к.ю.н., доц.
Шишка О. Р.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

31.03.2015

274 Виконання договірного 
зобов’язання про надання 
послуг

Буряк О. В. к.ю.н., доц.
Батожська О. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

24.04.2015

275 Захист цивільних прав та 
інтересів замовників юри-
дичних послуг
(уточнення теми)

Загородній А. С. к.ю.н., доцент 
Чалий Ю. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

24.04.2015

276 Цивільні правовідносини 
між співвласниками бага-
токвартирного будинку та 
надавачами житлово-кому-
нальних послуг

Чайка Ю. Ю. к.ю.н., проф.
Сергієнко В. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

29.05.2015
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277 Груповий позов у цивіль-
ному судочинстві України

Олдак Т. В. к.ю.н., доц.
Савченко А. С.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

29.05.2015

278 Правове регулювання ку-
півлі-продажу земельних 
ділянок на конкурентних 
засадах: цивільно-право-
вий аспект

Омесь І. М. к.ю.н., доц. 
Кириченко Т. С.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

29.05.2015

279 Дотримання моральних 
засад суспільства як умова 
дійсності правочину

Купцов Д. О. к.ю.н., доц.
Апанасюк М. П.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

26.06.2015

280 Управління майном ди-
тини: цивільно-правовий 
аспект

Щербина Т. М. к.ю.н., доц.
Аврамова О. Є.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

281 Типовий договір у цивіль-
ному праві

Півовар Д. П. к.ю.н., проф.
Сергієнко В. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

282 Цивільно-правове регулю-
вання оренди нежитлових 
приміщень, будівель та 
споруд

Морозова Ю. В. к.ю.н., доц.
Аврамова О. Є.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

283 Цивільно-правове регу-
лювання права фізичної 
особи на здоров’я

Сідей О. В. д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015
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284 Судовий захист законних 
інтересів фізичних осіб 
при встановленні (зміні) їх 
правового статусу

Коваленко О. О. к.ю.н., проф.
Кройтор В. А.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

285 Цивільна відповідальність 
у зобов’язаннях з надання 
освітніх послуг

Величко К. Я. к.ю.н., доц.
Чалий Ю. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

286 Цивільно-правове регу-
лювання відносин у сфері 
благоустрою прибудинко-
вих територій багатоквар-
тирних житлових будинків

Філіпович О. Є. к.ю.н., доц.
Синєгубов О. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

287 Особливості розгляду 
спорів, що виникають з 
договорів купівлі-продажу, 
укладених через мережу 
Інтернет

Книш М. В. к.ю.н., доц.
Савченко А. С.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

288 Волонтерська організація 
як учасник цивільних пра-
вовідносин

Липка М. Ю. к.ю.н., доц. 
Кириченко Т. С.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

289 Цивільно-правова відпо-
відальність за порушення 
зобов’язання роздрібної 
купівлі-продажу

Здоровець С. В. к.ю.н., доц.
Апанасюк М. П.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

290 Недійсність правочинів, 
які вчинено під впливом 
обману та насильства

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

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження  
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

291 Набуття і реалізація 
прав на земельний 
пай

Курилін В. О. к.ю.н., доц.
Самойлен-
ко Г. В.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

292 Договір про надання 
перукарських послуг

Терехов Р. Г. д.ю.н., проф.
Шишка Р. Б.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Актуальність 
теми викликає 
сумнів

293 Правові засади визна-
чення повноважень 
Суду при розгляді 
цивільних справ

Лесько А. О. к.ю.н., ст.н.с.
Венецька М. В.

Інститут дер-
жави і права ім. 
В. М. Корецького
НАН України

14.05.2015 Тема є занадто 
вузькою і потре-
бує редакційного 
уточнення

294 Комунальні юридич-
ні особи публічного 
права як суб’єкти 
цивільних правовід-
носин

Маркевич І. Б. к.ю.н., доц.
Бек Ю. Б.

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, по-
требує редакцій-
ного уточнення

295 Відшкодування 
шкоди, завданої 
внаслідок недоліків 
консультаційних 
послуг за цивіль-
ним законодавством 
України

Тур О. Т. д.ю.н., проф.
Коссак В. М.

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення
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296 Пайовий інвестицій-
ний фонд як форма 
спільного інвес-
тування в Україні 
(цивільно-правовий 
аспект) (перезатвер-
дження теми)

Клапатий Д. Й. д.ю.н., проф.
Коссак В. М.

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Тема не відпо-
відає у такому 
формулюванні 
паспорту спеці-
альності

297 Категорія «інте-
рес» у цивільному 
та сімейному праві 
України

Катренко А. А. д.ю.н., проф.
Кізлова О. С.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015 Тема занад-
то широка для 
кандидатської 
дисертації

298 Цивільно-правові 
відносини співавтор-
ства в авторському 
праві в Україні в 
умовах євроінте-
грації

Жарко О. Г. д.ю.н.
Потоць-
кий М. Ю.

Науково-до-
слідний інститут 
інтелектуаль-
ної власності 
НАПрН України

31.03.2015 Потребує реда-
гування

299 Правовий режим 
об’єктів права інте-
лектуальної власнос-
ті у сфері залізнич-
ного транспорту

Семчик В. О. д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Науково-до-
слідний інститут 
інтелектуаль-
ної власності 
НАПрН України

31.03.2015 Потребує реда-
гування

300 Перспективи патент-
но-правової охорони 
живої матерії

Нерсесян А. І. к.ю.н., доц.
Кашинце-
ва О. Ю.

Науково-до-
слідний інститут 
інтелектуаль-
ної власності 
НАПрН України

22.12.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності
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301 Цивільно-правовий 
статус духовних на-
вчальних закладів

Шевчен-
ко О. М.

к.ю.н.
Кочин В. В.

Науково-до-
слідний інститут 
приватного права 
і підприємництва 
ім. академіка 
Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України

22.04.2015 Тема потребує 
уточнення з 
точки зору ви-
значення об’єкта 
дослідження

302 Право на житло по-
ліцейських: теоре-
тичні аспекти та 
проблеми реалізації

Литвин О. Д. д.ю.н., проф.
Галянтич М. К.

Науково-до-
слідний інститут 
приватного права 
і підприємництва 
ім. академіка 
Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України

22.07.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

303 Правові засади пере-
гулювання у сфері 
підприємництва

Сергійко О. В. д.ю.н.
Безух О. В.

Науково-до-
слідний інститут 
приватного права 
і підприємництва 
ім. академіка 
Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України

25.02.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

304 Механізм цивільно-
го процесуального 
регулювання
(уточнена тема)

Кімчин-
ська С. В.

к.ю.н.
Гетманцев О. В.

Науково-до-
слідний інститут 
приватного права 
і підприємництва 
ім. академіка 
Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України

27.05.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення
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305 Судові помилки при 
розгляді та вирішен-
ні цивільних справ
(уточнена тема)

Савчин Н. М. к.ю.н., ст.н.с.
Бобрик В. І.

Науково-до-
слідний інститут 
приватного права 
і підприємництва 
ім. академіка 
Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України

22.07.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
уточнення

306 Згода сторін як 
умова виникнення 
договірних відносин 
у цивільному праві 
України

Рощенко О. С. к.ю.н., с.н.с.
Лов’як О. О.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

27.01.2015 Тема є занадто 
вузькою

307 Договір лізингу: 
цивільно-правовий 
аспект

Литвинен-
ко С. В.

к.ю.н., доц.
Павлов-
ська Н. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

03.07.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно

308 Затягування ци-
вільного процесу: 
сутність та правові 
наслідки

Марунич Г. І. д.ю.н., проф.
Бичкова С. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

29.10.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

309 Електроенергія як 
об’єкт цивільних 
прав

Єламов О. Ю. к.ю.н., доц.
Бурлака О. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

310 Цивільно-правове 
регулювання визнан-
ня фізичної особи 
неплатоспроможною 
в Україні

Рибка І. Є. к.ю.н., доц.
Пилипен-
ко С. А.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
уточнення



61

311 Договір будівельно-
го підряду в Україні: 
цивільно-правовий 
аспект

Березов-
ський В. В.

к.ю.н., доц.
Бобко В. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

22.12.2015 Тема досліджен-
ня потребує від-
межування від 
уже захищених 
робіт

312 Захист цивільних 
прав та інтересів 
фізичних осіб за 
участю правоохо-
ронних органів

Присяж-
нюк Н. А.

к.ю.н., доц.
Шаповал Л. І.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

22.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редагування

313 Визнання та ви-
конання судових 
рішень у цивільних 
та комерційних спо-
рах в Європейському 
Союзі

Брагіна М. О. д.ю.н., проф.
Київець О. В.

Національна 
академія проку-
ратури України

26.02.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

314 Гармонізація норм 
сімейного права 
в Європейському 
союзі

Шараєва Ю. В. д.ю.н., проф.
Київець О. В.

Національна 
академія проку-
ратури України

26.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редагування

315 Право на донорство 
в цивільному праві

Ільющенко-
ва К. О.

к.ю.н.
Майданик Н. І.

Національна 
академія проку-
ратури України

31.03.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

316 Фізична особа з 
вадами цивільної 
дієздатності як 
суб’єкт деліктних 
зобов’язань

Волощук Р. Р. д.ю.н., проф.
Стефанчук Р. О.

Національна 
академія проку-
ратури України

28.04.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редагування
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317 Майнові права 
інвесторів при 
будівництві житла та 
операціях з нерухо-
містю за цивільним 
законодавством 
України

Кучерина Б. В. д.ю.н., проф.
Шимон С. І.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

24.09.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

318 Загальні умови від-
шкодування шкоди 
за цивільним законо-
давством України і 
законодавством ЄС

Спасова К. І. д.ю.н., проф.
Харито-
нов Є. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редагування

319 Недійсність кредит-
них зобов’язань за 
цивільним законо-
давством України

Громова А. О. д.ю.н., проф.
Харито-
нов Є. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
уточнення

320 Правосуб’єктність 
юридичної особи 

Пиринець Є. І. к.ю.н., доц.
Форманюк В. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

321 Дорогоцінні  
метали та дорого-
цінні каміння як 
об’єкти цивільних 
прав

Бобошко О. О. к.ю.н., доц.
Глиняна К. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення
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322 Відшкодування 
шкоди завданої 
органом місцевого 
самоврядування у 
сфері нормотворчої 
діяльності 

Куцин А. В. к.ю.н., доц.
Омельчук О. С.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
об’єкт дослі-
дження потребує 
уточнення

323 Теоретичні основи
деліктної відпові-
дальності в Україні 
та США (порівняль-
но-правовий аналіз)

Борисова Ю. Є. д.ю.н., проф.
Канзафаро-
ва І. С.

Одеський націо-
нальний універ-
ситет 
імені І. І. Мечни-
кова

26.05.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, об’єкт і 
предмет дослі-
дження потребу-
ють уточнення

324 Правове регулювання 
відносин, що вини-
кають із видавничого 
договору, у країнах 
романо-германської 
правової сім’ї

Алексан-
дров А. І.

д.ю.н., проф.
Канзафаро-
ва І. С.

Одеський націо-
нальний універ-
ситет
імені І. І. Мечни-
кова

22.12.2015 Тема потребує 
редагування

325 Правова охорона 
суміжних прав

Коваль-
чук Ю. О.

к.ю.н., доц. 
Клеймено-
ва С. М.

Одеський націо-
нальний універ-
ситет
імені І. І. Мечни-
кова

22.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

326 Цивільно-правове 
регулювання захисту 
прав споживачів у 
сфері послуг

Горблян-
ський В. Я. 

к.ю.н., доц.
Гейнц Р. М.

Прикарпатський 
національний
університет
ім. В. Стефаника

13.03.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення
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327 Цивільна 
правосуб’єктність 
учасників в корпора-
тивних відносинах 

Нечитайло Т. О. д.ю.н., проф.
Луць В. В.

Прикарпатський 
національний
університет
ім. В. Стефаника

13.03.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

328 Цивільно-правова 
відповідальність 
засновників за 
зобов’язаннями 
дочірніх підпри-
ємств: порівняльно-
правовий аспект за 
англо-саксонською 
та романо-герман-
ською правовими 
системами

Бойчук Т. І. д.ю.н.
Махінчук В. М.

Прикарпатський 
національний
університет
ім. В. Стефаника

07.05.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

329 Право комунальної 
власності в Україні: 
цивільно-правові 
аспекти

Соловей Н. С. к.ю.н., с.н.с.
Синєгубов О. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

25.09.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

330 Цивільно-право-
ве регулювання 
психологічних та 
психотерапевтичних 
послуг

Керученко О. С. к.ю.н., доц. 
Ямковий В. І.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редагування
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.04)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
331 Правове регулювання дер-

жавного контролю у сфері 
господарської діяльності

Никитченко Н. В. д.ю.н., проф.
Мамутов В. К.

Інститут еконо-
міко-правових 
досліджень НАН 
України

23.02.2015

332 Дозвільні правовідносини у 
сфері господарювання: про-
блеми теорії і практики

Апанасенко К. І. д.ю.н., проф. 
Устименко В. А.

Інститут еконо-
міко-правових 
досліджень НАН 
України

02.11.2015

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

№
з/п

Назва
дисертації Виконавець Науковий 

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

333 Господарські правовід-
носини у сфері реклам-
ної діяльності: питання 
теорії та практики

Громен-
ко Ю. О.

д.ю.н., проф.
Шелухін М. Л.

Донецький 
юридичний 
інститут МВС 
України

27.05.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточнення
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334 Правові засади гос-
подарської діяльності 
залізниць України: пи-
тання теорії та практики

Кадала В. В. д.ю.н., проф.
Шелухін М. Л.

Донецький 
юридичний 
інститут МВС 
України

24.06.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточнення

335 Використання у гос-
подарській діяльності 
прав інтелектуальної 
власності

Родіна В. В. д.ю.н., проф.
Шелухін М. Л.

Донецький 
юридичний 
інститут МВС 
України

31.08.2015 Тема дослідження 
потребує відме-
жування від уже 
захищеної роботи 
(Коваль І. Ф. «Гос-
подарсько-правове 
регулювання від-
носин промисло-
вої власності»)

336 Правове регулювання 
антимонопольно-конку-
рентних відносин

Журик Ю. В. д.ю.н., проф.
Валітов С. С.

Інститут 
економіко-
правових 
досліджень 
НАН України

26.01.2015 Тематика не 
дозволяє від-
межувати до-
слідження від 
аналогічних робіт 
(Безух, Валітов, 
Бакалінська) та не 
має проблемної 
спрямованості

337 Господарська 
правосуб’єктність На-
ціональної академії наук 
України

Єригіна Г. П. д.ю.н., проф. 
Устименко В. А.

Інститут 
економіко-
правових 
досліджень 
НАН України

27.04.2015 Орієнтація лише 
на одну академіч-
ну установу є вузь-
ким, що зменшує 
концептуальний 
потенціал роботи
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338 Інститут захисту прав 
інвесторів (господар-
сько-правовий аспект)

Хрімлі О. Г. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О. Р.

Інститут 
економіко-
правових 
досліджень 
НАН України

30.11.2015 Вказівка на «інсти-
тут» є неприйнят-
ною, позаяк захист 
складається із 
багатьох інститу-
тів господарського 
права (самозахист, 
державний захист, 
способи захисту, 
форми захисту, за-
стосування засобів 
відповідальності, 
захист права влас-
ності тощо)

339 Розвиток господар-
ського законодавства 
України: систематизація 
та вимога змістової 
модернізації

Остапен-
ко Ю. І.

д.ю.н., проф.
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Тема є занадто 
широкою навіть 
для дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук.
Тим більше, одна 
з форм система-
тизації господар-
ського, зокрема, 
кодифікація, вже 
реалізована у 
вигляді чинного 
Господарського 
кодексу України
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ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
340 Правовий статус під-

приємств з іноземними 
інвестиціями

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

Донецький націо-
нальний університет

26.06.2015

341 Правовий статус холдин-
гів

Ібрагімова Н. В. д.ю.н., проф.
Бобкова А. Г.

Донецький націо-
нальний університет

26.06.2015

342 Правове регулювання по-
стачання нафти й нафто-
продуктів

Чередникова Т. М. д.ю.н., проф. 
Устименко В. А.

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України

27.04.2015

343 Правове регулювання 
здійснення контролю 
у державному секторі 
економіки

Гущин М. І. д.ю.н., доц. 
Джабраілов Р. А.

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України

26.06.2015

344 Правове регулювання 
аукціону з продажу майна 
боржника в провадженні 
у справах про банкрут-
ство

Кравець В. І. д.ю.н., ст.н.с. 
Джумагельдіє-
ва Г. Д.

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України

02.11.2015

345 Правове регулювання 
державних закупівель у 
сфері оборони

Скубак Е. О. к.ю.н.
Гудіма Т. С.

Інститут економіко-
правових досліджень 
НАН України

28.12.2015
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346 Одностороння зміна та 
розірвання господарсько-
го договору

Бабій А. О. к.ю.н., доц. 
Винокурова Л. Ф.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

347 Господарсько-правове 
регулювання інвестуван-
ня в об’єкти нежитлового 
будівництва

Гордієнко А. В. д.ю.н., проф. 
Поєдинок В. В.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

348 Правові засади здійснен-
ня дистриб’юторської 
діяльності в Україні

Білоусова Я. О. к.ю.н., доц.
Бойчук Р. П.

Науково-дослідний 
інститут правового 
забезпечення інно-
ваційного розвитку 
НАПрН України

11.11.2015

349 Правове забезпечення 
медіації як позасудового 
способу врегулювання 
господарських спорів

Махова Л. О. к.ю.н., доц.
Ільющенко Г. В.

Національний гірни-
чий університет

01.12.2015

350 Правове регулювання 
зміни власника неплато-
спроможних та збиткових 
підприємств

Степаненко І. Є. к.ю.н., доц.
Квасніцька О. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

351 Господарсько-правове 
забезпечення розвитку 
національного машинобу-
дівного комплексу

Гнедик Е. С. д.ю.н., доц.
Пашков В. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015
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352 Функції та повноваження 
держави у правовідноси-
нах банкрутства

Кот Т. В. к.ю.н., доц.
Бринцев О. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

353 Саморегулівні організації 
в механізмі правового 
господарського порядку

Говорун О. В. д.ю.н., доц.
Пашков В. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

354 Систематизація право-
вих засобів забезпечення 
свободи комерційного 
господарювання

Харківська К. В. д.ю.н., проф.
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

355 Інноваційний продукт як 
об’єкт правового регулю-
вання за законодавством 
України та ЄС
(перезатвердження теми)

Адамюк Д. І. д.ю.н., доц.
Атаманова Ю. Є.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

11.09.2015

356 Правове регулювання 
ціноутворення в госпо-
дарській діяльності

Гембара О. Ю. к.ю.н., доц.
Барахтян Н. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

11.09.2015

357 Господарсько-правовий 
механізм венчурного 
інвестування в Україні

Вакім В. Е. к.ю.н., доц.
Денисова Р. О.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015
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358 Правові форми іннова-
ційного інвестування в 
Україні

Врублевська К. М. к.ю.н., доц.
Барахтян Н. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

359 Господарсько-правове 
забезпечення діяльності із 
надання послуг поштово-
го зв’язку в Україні

Лісовий М. А. д.ю.н., доц.
Мілаш В. С.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

360 Господарсько-правове 
забезпечення малого під-
приємництва в Україні в 
сучасних умовах

Омаров А. М. к.ю.н., доц.
Денисова Р. О.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

361 Господарсько-правовий 
механізм розвитку об’єктів 
інфраструктури авіаційних 
перевезень в Україні

Вельцен В. С. к.ю.н., доц.
Денисова Р. О.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

362 Господарсько-правове 
забезпечення видавничої 
діяльності в Україні

Наумова К. О. к.ю.н., доц.
Барахтян Н. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

363 Іноземний банківський 
капітал як об’єкт гос-
подарсько-правового 
регулювання

Машкіна Л. О. д.ю.н., доц.
Пашков В. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

364 Господарсько-правове 
регулювання майнового 
страхування в Україні

Грабовий В. О. к.ю.н., доц.
Степанова Т. В.

Одеський націо-
нальний університет 
імені І. І. Мечникова

22.12.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного,  
господарського та аграрного права НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

365 Правове забезпе-
чення поводження 
з відходами

Трегуб О. А. д.ю.н., проф.
Бобкова А. Г.

Інститут 
економіко-пра-
вових дослі-
джень НАН 
України

26.06.2015 Тема занадто ши-
рока – можуть бути 
відходи домогоспо-
дарств – не підкрес-
лено господарсько-
правовий аспект

366 Правовий статус 
учасників про-
вадження у справі 
про банкрутство

Бутирська І. А. д.ю.н., проф.
Поляков Б. М.

Інститут 
економіко-пра-
вових дослі-
джень НАН 
України

02.11.2015 Тема занадто ши-
рока як для канди-
датської дисертації, 
позаяк лише щодо 
одного арбітраж-
ного керуючого 
можна написати 
кандидатську ди-
сертацію

367 Правове регулю-
вання депозитарної 
та клірингової ді-
яльності в Україні

Мельник В. В. д.ю.н., проф. 
Радзиві-
люк В. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Потребує уточнен-
ня щодо виключен-
ня слів «в Україні»
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368 Правове регулю-
вання страхування 
інвестиційних 
ризиків в Україні

Коротенко Д. С. к.ю.н., доц.
Похиленко І. С.

Київський уні-
верситет права 
НАН України

27.02.2015 Тема дисертації 
потребує відме-
жування від уже 
затверджених тем 
дисертаційних 
робіт. Наприклад, 
від дисертаційної 
роботи на тему 
«Господарсько-пра-
вове забезпечення 
страхування підпри-
ємницьких ризиків»

369 Холдинги у госпо-
дарсько-правовому 
механізмі зовніш-
ньоекономічної 
діяльності

Шульжук Т. Р. д.ю.н., доц. 
Атамано-
ва Ю. Є.

Науково-до-
слідний інсти-
тут правового 
забезпечення 
інновацій-
ного розви-
тку НАПрН 
України

11.11.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

370 Господарсько-пра-
вове регулювання 
корпоративних 
договорів

Ніколенко М. О. д.ю.н., доц. 
Атамано-
ва Ю. Є.

Науково-до-
слідний інсти-
тут правового 
забезпечення 
інновацій-
ного розви-
тку НАПрН 
України

11.11.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення
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371 Способи інвесту-
вання будівництва 
(господарсько-пра-
вовий аспект)
(уточнена тема)

Рябова К. О. д.ю.н., доц.
Поєдинок В. В.

Науково-до-
слідний інсти-
тут приватного 
права і під-
приємництва 
ім. академіка 
Ф. Г. Бурча-
ка НАПрН 
України

28.10.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

372 Правове забез-
печення права 
іноземних суб’єктів 
господарювання на 
судовий захист в 
Україні

Воронько О. О. к.ю.н., доц.
Ільющенко Г. В.

Національний 
гірничий уні-
верситет

01.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення. 
Крім того, потребує 
відмежування від 
уже захищених 
робіт. Зокрема, була 
захищена дисер-
таційна робота 
«Судовий захист 
прав та законних 
інтересів суб’єктів 
підприємництва»

373 Правове регулю-
вання видобутку 
та обігу нафти (на 
прикладі України 
та Азербайджан-
ської Республіки)

Насібов Г. Г. 
огли

д.ю.н., проф.
Подцерков-
ний О. П.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення
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374 Визнання не-
дійсними угод та 
спростування дій 
боржника у про-
вадженні у справах 
про банкрутство

Рибнікова Е. Ю. д.ю.н., проф.
Подцерков-
ний О. П.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

375 Господарсько-пра-
вові засоби регу-
лювання безпеки 
продукції в умовах 
реалізації Угоди 
про асоціацію між 
Україною та ЄС

Білий О. О. д.ю.н., проф.
Василенко М. Д.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

376 Обмеження вико-
ристання іноземної 
валюти у господар-
ському обігу
(зміна теми)

Сулеймано-
ва С. Р.

к.ю.н., доц.
Доброволь-
ська В. В.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

377 Спеціальний право-
вий режим господа-
рювання на терито-
ріях і об’єктах, що 
охороняються

Тертишна Л. С. к.ю.н., доц.
Товкун І. М.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015 Тема потребує 
редакційного уточ-
нення

378 Торговці цінни-
ми паперами як 
суб’єкти господар-
ських правовід-
носин

Лісова Д. О. д.ю.н., доц.
Пашков В. М.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015 Тема вже була за-
тверджена у 2009 р.
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379 Правове забезпе-
чення механізму 
державної під-
тримки суб’єктів 
господарювання

Лебьодкін К. С. д.ю.н., проф.
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015 Тема потребує 
редакційного уточ-
нення

380 Господарсько-пра-
вова інституціалі-
зація договорів про 
надання послуг
(перезатверджен-
ня теми)

Голіна О. В. д.ю.н., доц.
Мілаш В. С.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Некоректна назва, 
позаяк термін гос-
подарсько-правової 
інституціалізації 
не є розробленим, 
отже виносити його 
у назву теми при 
дослідженні окре-
мих видів договорів 
передчасно

381 Господарсько-пра-
вове забезпечення 
інноваційного ха-
рактеру національ-
ного фармацевтич-
ного виробництва

Останіна А. В. д.ю.н., доц.
Пашков В. М.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редакцій-
ного уточнення

382 Господарсько-пра-
вове забезпечення 
функціонування 
залізничного тран-
спорту України в 
умовах реформу-
вання

Рудяга І. М. к.ю.н., доц.
Барахтян Н. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Тема потребує 
редакційного уточ-
нення
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383 Господарсько-пра-
вове забезпечення 
виробництва  
та обігу алко-
гольних напоїв в 
Україні

Циганок Р. О. д.ю.н., проф.
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Потребує уточнен-
ня щодо виключен-
ня слів «в Україні»

384 Державне регулю-
вання господар-
ської діяльності: 
оптимізація право-
вого механізму

Шпаков В. В. д.ю.н., проф.
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015 Тема є занадто 
широкою

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(12.00.05)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

385 Парадигма правового регулю-
вання гідної праці в сучасних 
умовах розвитку трудового 
законодавства

Амелічева Л. П. д.ю.н., проф.
Прилипко С. М.

Донецький націо-
нальний університет

30.10.2015
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386 Забезпечення і реалізація 
юридичних гарантій в галузі 
трудових правовідносин: про-
блеми теорії та практики

Шульженко І. В. д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Донецький націо-
нальний університет 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського

25.12.2015

387 Правовідносини в пенсійному 
забезпеченні України: сут-
ність, система, структура

Шумило М. М. д.ю.н., проф.
Хуторян Н. М.

Інститут держави і
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

11.06.2015 

388 Трудові спори і конфлікти 
за трудовим законодавством 
України: проблеми теорії і 
практики

Киян В. Я. д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Класичний приват-
ний університет

23.12.2015

389 Проблеми соціального захис-
ту сім’ї, дитинства, материн-
ства та батьківства в Україні

Бурлака О. С. д.ю.н.
Клемпар-
ський М. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

390 Система трудового права 
України (уточнення теми)

Могілев-
ський Л. В.

д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

391 Особливості юридичної від-
повідальності у трудовому 
праві України
(зміна теми) 

Подорожній Є. Ю. д.ю.н.
Клемпар-
ський М. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

392 Проблеми розвитку та 
співвідношення галузей 
трудового права та тру-
дового законодавства

Бірюкова А. Г. д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

Потребує ре-
дакційного 
уточнення

393 Співвідношення між-
народного, державного, 
колективно-договірного 
та індивідуально-до-
говірного регулювання 
договірних відносин

Кисельова О. І. д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

Потребує 
уточнення – 
«трудових 
відносин»

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
394 Атестація працівників в 

трудовому праві України
Ділігул А. С. к.ю.н.

Лежнєва Т. М.
Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх 
справ

27.10.2015
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395 Забезпечення мобільнос-
ті ринку праці в сучас-
них умовах

Дробот А. В. д.ю.н., проф.
Обушенко О. М.

Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх 
справ

26.11.2015 

396 Соціально-правовий за-
хист учасників бойових 
дій в Україні
(уточнення теми)

Панченко Г. В. д.ю.н., проф.
Обушенко О. М.

Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх 
справ

11.06.2015

397 Внутрішньо переміщені 
особи як суб’єкт права 
соціального забезпечення

Басова І. С. к.ю.н.
Шумило М. М.

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

22.12.2015

398 Правове регулювання 
порядку припинення 
трудового договору за 
законодавством України

Вареник О. С. д.ю.н., проф.
Вавженчук С. Я.

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

399 Заохочення працівників 
поліції в Україні

Багрій В. А. д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

400 Трудовий договір за 
законодавством України 
та країн Європейського 
Союзу

Данилов М. О. д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

401 Правовий статус 
суб’єктів колективно-
трудових правовідносин

Бутинська Р. Я. д.ю.н., проф.
Пилипенко П. Д.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

25.02.2015

402 Посередництво у право-
відносинах працевла-
штування

Яськів І. Л. к.ю.н., доц.
Жолнович О. І.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

25.02.2015
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403 Юридичні гарантії пра-
цевлаштування молоді в 
Україні

Стахів Б. О. д.ю.н., проф.
Пилипенко П. Д.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

25.02.2015

404 Соціальний захист учас-
ників антитерористичної 
операції в Україні

Петрик Л. Я. к.ю.н., доц.
Бурак В. Я.

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

25.02.2015

405 Теоретико-правові під-
стави та умови спеці-
альної дисциплінарної 
відповідальності 

Лавренко Б. В. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

Науково-дослідний інститут 
правового забезпечення 
інноваційного розвитку 
НАПрН України

11.11.2015

406 Гуманізм норм трудо-
вого права у сучасних 
умовах розвитку ринко-
вої економіки 

Кононен-
ко О. Ю.

д.ю.н., проф.
Прилипко С. М.

Науково-дослідний інститут 
правового забезпечення 
інноваційного розвитку 
НАПрН України

11.11.2015

407 Правове регулювання 
оплати праці наукових 
та науково-педагогічних 
працівників

Момот Є. О. к.ю.н., доц.
Юшко А. М.

Науково-дослідний інститут 
правового забезпечення 
інноваційного розвитку 
НАПрН України

11.11.2015

408 Особливості правового 
регулювання трудових 
відносин у сфері інфор-
маційних технологій

Трофимен-
ко М. С.

к.ю.н., доц.
Юшко А. М.

Науково-дослідний інститут 
правового забезпечення 
інноваційного розвитку 
НАПрН України

11.11.2015

409 Акти соціального діа-
логу в системі джерел 
трудового права

Пазій Е. В. к.ю.н., проф.
Сирота І. М.

Національний університет 
«Одеська юридична акаде-
мія»

14.12.2015
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410 Припинення трудового 
договору за законодав-
ством України і Респуб-
ліки Польща

Шишлюк В. Р. к.ю.н., проф.
Краснов Є. В.

Національний університет 
«Одеська юридична акаде-
мія»»

14.12.2015

411 Юридичні фікції в тру-
довому праві України

Сиротніко-
ва Я. Є.

д.ю.н., проф.
Слюсар А. М.

Національний юридичний 
університет ім. Ярослава 
Мудрого

11.09.2015

412 Аморальний проступок 
як підстава для звільнен-
ня працівників

Журавель О. Д. д.ю.н., проф.
Ярошенко О. М.

Національний юридичний 
університет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

413 Комісія по трудових 
спорах як примирний 
механізм по попере-
дженню індивідуальних 
трудових спорів

Гридін М. О. д.ю.н., проф.
Слюсар А. М.

Національний юридичний 
університет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 

414 Медіація як засіб ви-
рішення конфліктів у 
трудовому праві

Бондарук Я. М. к.ю.н., доц.
Шабанов Р. І.

Харківський національний 
педагогічний університет 
ім. Г. С. Сковороди

29.10.2015

415 Теоретичні аспекти 
дисциплінарної відпові-
дальності

Єрьомен-
ко О. О.

к.ю.н., доц. 
Лук’янчи- 
ков О. М.

Харківський національний 
педагогічний університет 
ім. Г. С. Сковороди

29.10.2015

416 Ефективність норм тру-
дового права

Симоненко І. В. к.ю.н., доц.
Новіков Д. О.

Харківський національний 
педагогічний університет 
ім. Г. С. Сковороди

29.10.2015
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417 Правові аспекти ді-
яльності профспілок в 
Україні

Мартинов Р. С. к.ю.н., доц.
Сприндис С. І.

Харківський національний 
педагогічний університет 
ім. Г. С. Сковороди

29.10.2015

418 Місце і роль профспілок 
у дотриманні трудового 
законодавства в умовах 
ринкової економіки

Тарельник А. Е. к.ю.н., доц.
Гоц-
Яковлєва О. В.

Харківський національний 
педагогічний університет 
ім. Г. С. Сковороди

29.10.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата за-
твердження

(число,  
місяць, рік)

Зміст
зауваження

419 Правове регу-
лювання виник-
нення трудових 
правовідносин з 
поліцейськими

Худякова О. В. д.ю.н., проф.
Мельник К. Ю.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточ-
нення
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
(12.00.06)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

420 Національна екомережа 
України як об’єкт право-
вого регулювання

Ващишин М. Я. д.ю.н., проф.
Пилипенко П. Д.

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

25.02.1015

421 Правові проблеми воло-
діння землею в Україні

Заєць О. І. Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

22.06.2015

422 Принципи аграрного права 
України

Марченко С. І. Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

27.05.2013

423 Право екологічної безпеки 
в Україні

Краснова Ю. А. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В. М.

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

18.02.2015

424 Екологічне право України 
та Європейського Союзу: 
порівняльно-правовий 
аналіз

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

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015
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425 Теоретичні основи 
правового забезпечення 
екологічної безпеки у 
сфері генно-інженерної 
діяльності

Ситніков Д. М. Одеський національний 
університет
імені І. І. Мечникова

23.01.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

426 Суб’єкти аграрно-
го права України: 
проблеми сучасної 
теорії

Покаль-
чук М. Ю.

д.ю.н., проф.
Уркевич В. Ю.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015 Сучасної 
теорії кого, 
чого?

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
427 Правове регулювання 

фітосанітарного контролю 
в Україні

Бойко О. В. д.ю.н., проф.
Кулинич П. Ф.

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

31.03.2015
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428 Право сільськогосподар-
ського землекористування 
в Україні

Юрченко Е. С. д.ю.н., доц.
Коваленко Т. О.

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

429 Юридична природа стан-
дартів як джерел екологіч-
ного права

Коваленко Б. В. д.ю.н., проф.
Краснова М. В.

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

430 Система екологічного 
права та перспективи її 
удосконалення

Кошова Н. М. д.ю.н., проф.
Андрейцев В. І.

Національний гірничий 
університет

01.12.2015

431 Особливості правового 
режиму земельних ділянок 
при переході права влас-
ності на житловий будинок

Берус Н. В. д.ю.н., проф.
Андрейцев В. І.

Національний гірничий 
університет

01.12.2015

432 Правове регулювання ви-
робництва м’яса та м’ясної 
продукції

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

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

19.03.2015

433 Правове забезпечення 
оцінки земель сільськогос-
подарського призначення в 
Україні

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

Національний універси-
тет біоресурсів і приро-
докористування України

19.03.2015

434 Правове регулювання вико-
ристання лісових ресурсів 
у сільському господарстві 
України

Сюйва І. С. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В. М.

Національний універси-
тет біоресурсів і приро-
докористування України

19.11.2015
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435 Правова охорона земель 
гірських регіонів України

Чонгов О. О. к.ю.н.
Краснова Ю. А.

Національний універси-
тет біоресурсів і приро-
докористування України

17.12.2015

436 Плата за землю як правова 
форма економічного сти-
мулювання раціонального 
використання та охорони 
земель

Максимчук О. О. д.ю.н., проф.
Шульга М. В.

Національний універси-
тет «Острозька акаде-
мія»

26.03.2015

437 Правові питання здійснен-
ня екологічного контролю 
та нагляду в сфері охорони 
надр (перезатвердження 
теми)

Стрельник В. В. к.ю.н., доц.
Размєтаєв С. В.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

05.09.2014

438 Правова охорона навко-
лишнього природного 
середовища в містах

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

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

439 Правове регулювання 
страхування сільськогос-
подарської продукції з 
державною підтримкою в 
Україні

Клєріні Г. В. д.ю.н., проф.
Уркевич В. Ю.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

440 Правове регулювання 
виробництва біопалива 
сільськогосподарськими 
товаровиробниками в 
Україні

Оболєнська С. А. д.ю.н., проф.
Уркевич В. Ю.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого 

27.03.2015
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441 Правові засади використан-
ня та охорони земель для 
дачного будівництва

Савченко С. В. д.ю.н., проф.
Шульга М. В.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

442 Особливості правового 
регулювання відносин 
застави за участю сільсько-
господарських товарови-
робників

Демиденко Д. А. д.ю.н., проф.
Уркевич В. Ю.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

443 Особливості правового 
регулювання видобування 
та охорони запасів вугле-
воднів в Україні

Діденко А. О. к.ю.н., доц.
Шеховцов В. В.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

444 Юридична відповідаль-
ність за шкоду навколиш-
ньому природному сере-
довищу за законодавством 
України і ЄС

Кошеленко К. В. д.ю.н., проф.
Гетьман А. П.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

445 Правовий режим при-
родно-заповідного фонду 
як елемента екологічної 
мережі України

Статівка О. О. д.ю.н., проф.
Гетьман А. П.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

446 Правове забезпечення 
екологічної безпеки у сфері 
надрокористування

Хуарі Б. З. к.ю.н., доц.
Бредіхіна В. Л.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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447 Особливості права спільної 
власності на землю

Плотник А. О. д.ю.н., проф.
Шульга М. В.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого 

25.12.2015

448 Правове забезпечення 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників у галузі 
тваринництва

Новокщонов Д. В. д.ю.н., проф.
Уркевич В. Ю.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого 

25.12.2015

449 Правові засади функці-
онування та розвитку 
біосферних заповідників 
як складової екологічної 
мережі України

Гольонко Р. А. к.ю.н., доц.
Черкашина М. К.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

450 Правове регулювання 
набуття та припинення 
прав на землю іноземними 
громадянами в Україні

Дмитренко А. М. к.ю.н., доц.
Масін В. М.

Одеський національний 
університет
імені І. І. Мечникова

23.01.2015

451 Екологічні ризики при 
видобуванні нетрадицій-
них видів палива: націо-
нальний і міжнародний 
аспекти

Колос І. В. к.ю.н., доц.
Романко С. М.

Прикарпатський націо-
нальний університет
ім. В. Стефаника

25.12.2014

452 Природноресурсові сер-
вітути за законодавством 
України

Стусяк В. М. к.ю.н., доц.
Мороз Г. В.

Прикарпатський націо-
нальний університет
ім. В. Стефаника

09.09.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного, господарського  
та аграрного права НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

453 Правове регулю-
вання діяльності 
аграрних холдин-
гів в Україні

Федун А. А. к.ю.н.
Полівод-
ський О. А.

Інститут держа-
ви і права  
ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

31.03.2015 Якої діяльності?

454 Правове забез-
печення тери-
торіального 
планування як 
засіб збереження 
довкілля та раціо-
нального викорис-
тання природних 
ресурсів

Маленко Я. В. к.географ.н., 
ст.н.с.
Олещенко В. І.

Інститут дер-
жави і права ім. 
В. М. Корецько-
го НАН України

11.06.2015 Правове забезпе-
чення як засіб? Чи 
територіальне пла-
нування як засіб?

455 Правовий статус 
аграрних холдин-
гів в Україні та за 
кордоном: порів-
няльно-правовий 
аспект

Дударен-
ко В. В.

д.ю.н., доц.
Ковален-
ко Т. О.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

1. Правовий статус 
агрохолдингів – це 
12.00.04.
2. термін статус до 
ю.о. не застосовується
3. за яким кордоном?
4. порівняльно-пра-
вовий аспект?
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456 Правовий режим 
земель міських 
територіальних 
громад в Україні

Кулинич А. П. д.ю.н., доц.
Ковален-
ко Т. О.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Уточнити, що маєть-
ся на увазі – землі 
міських територіаль-
них громад

457 Формування 
земельної ділянки 
як об’єкта прав за 
законодавством 
України

Гречків-
ська М. І.

д.ю.н., проф. 
Мірошни-
ченко А. М.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Некоректно сфор-
мульована тема – 
однина – земельна 
ділянка, множина –
прав? По-друге, яких 
прав? По-третє, фор-
мування земельних 
ділянок – це не лише 
предмет 12.00.06, 
тому доцільно 
уточнити предмет 
дослідження

458 Правове забезпе-
чення екологічної 
інформації

Кабацій В. В. д.ю.н., проф. 
Єрмолен-
ко В. М.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокорис-
тування України

18.02.2015 Уточнити тему 
щодо спеціальності 
12.00.06

459 Правовий режим 
земель лісового 
фонду під колиш-
німи колгоспними 
лісами

Смоляр-
чук Р. Ф.

д.ю.н., проф. 
Єрмолен-
ко В. М.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокорис-
тування України

19.03.2015 Тема сформульована 
некоректно – право-
вий режим земель 
під тим, чого вже не-
має. Як це розуміти?
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460 Правові аспекти 
діяльності само-
регулівних  
організацій в 
аграрній сфері 
економіки

Черняк Є. О. к.ю.н., доц. 
Новак Т. С.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокорис-
тування України

19.06.2015 Уточнити тему від-
повідно до 12.00.06

461 Охорона лісів за 
законодавством 
України та країн 
СНД: порівняль-
ний аналіз

Єгорова Т. П. д.ю.н., проф.
Гетьман А. П.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Доцільно уточнити – 
Правова охорона…

462 Правове регулю-
вання розміщен-
ня житлової та 
громадської за-
будови на намив-
них територіях в 
Україні

Найда Д. І. к.ю.н., доц.
Масін В. М.

Одеський націо-
нальний універ-
ситет
імені І. І. Меч-
никова

23.01.2015 Некоректно – право-
ве регулювання роз-
міщення. Доцільно 
уточнити відповідно 
до 12.00.06
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;  
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

(12.00.07)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
463 Адміністративно-правове 

регулювання організації та 
діяльності митних органів в 
контексті євро інтеграційно-
го вибору України

Дорофеєва Л. М. д.ю.н., проф.
Андрійко О. Ф.

Інститут держави і
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

31.03.2015

464 Адміністративно-деліктне 
право у системі адміністра-
тивного права України

Дрозд О. Ю. д.ю.н., проф.
Лошицький М. В.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

24.12.2014

465 Адміністративно-правові 
засади протидії терроризму 
в Україні

Трофімцов В. А. д.ю.н., проф.
Лошицький М. В.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

24.12.2014

466 Адміністративно-правове 
зебезпечення будівельної 
галузі: теоретико-правові та 
праксеологічні аспекти

Стукаленко О. В. д.ю.н., доц.
Армаш Н. О.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

24.12.2014
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467 Адміністративно-правові 
засади організації діяль-
ності науково-дослідних 
установ в Україні

Манжула А. А. д.ю.н., проф.
Лошицький М. В.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

10.08.2015 

468 Проблеми становлення 
сучасної системи право-
охоронних органів України 
в умовах євроінтеграційних 
процесів

Мердова О. М. д.ю.н., проф.
Гаращук В. М.

Донецький юридич-
ний інститут МВС 
України

29.12.2015

469 Публічне адміністрування 
електронного урядування в 
Україні

Волох О. К. д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.10.2014

470 Концептуальні засади 
адміністративної діяльності 
органів та установ Держав-
ної пенітенціарної служби 
України

Пузирний В. Ф. д.ю.н., доц. 
Гречанюк С. К.

Національна академія 
прокуратури України

08.07.2015

471 Адміністративно-правове 
регулювання відносин у 
сфері охорони здоров’я на-
селення в Україні

Гладун З. С. д.ю.н., проф.
Стеценко С. Г.

Національна академія 
прокуратури України

08.07.2015

472 Адміністративна діяльність 
правоохоронних органів у 
сфері екологічної безпеки

Золотарьова Н. І. д.ю.н., проф.
Голосніченко І. П.

Національний тех-
нічний університет 
України «Київський 
політехнічний інсти-
тут»

10.02.2014
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473 Адміністративно-право-
ві засади запобігання та 
протидії корупції у системі 
державної служби України

Дем’янчук Ю. В. д.ю.н., проф.
Суббот А. І.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

03.12.2014

474 Адміністративно-правове 
забезпечення державної со-
ціальної політики в Україні

Литвин Н. А. д.ю.н., доц.
Мацелик Т. О.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.06.2015

475 Правова природа публічної 
фінансової системи України 
(методологічний аспект)

Білінський Д. О. д.ю.н., проф.
Кучерявенко М. П.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

476 Адміністративна юрисдик-
ція

Цуркан М. І. д.ю.н., проф.
Битяк Ю. П.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

477 Правове регулювання пуб-
лічної фінансової діяль-
ності: порівняльно-право-
вий аспект
(перезатвердження)

Дамірчиєв М. І. д.ю.н., проф.
Кучерявенко М. П.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

478 Організаційно-правові 
основи управління публіч-
ними фінансами в Україні

Клімова С. М. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

479 Публічне адміністрування 
державно-приватного парт-
нерства в секторі безпеки 
України

Мех Ю. В. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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480 Адміністративно-правові 
засади діяльності поліції 
(міліції) Грузії, країн Балтії та 
України: порівняльний аналіз

Чумак В. В. д.ю.н., проф.
Комзюк А. Т.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

26.02.2015

481 Адміністративно-правові 
засади діяльності системи 
органів юстиції України

Предместні-
ков О. Г.

д.ю.н., проф.
Зозуля І. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

29.05.2015

482 Управління розвитком регі-
ону: адміністративно-право-
вий аспект

Райнін І. Л. д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

483 Адміністративно-правові 
засади діяльності вищих на-
вчальних закладів України 
щодо реалізації освітньої 
функції держави

Магдаліна І. В. д.ю.н., проф. 
Безпалова О. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

484 Правове регулюван-
ня валютних відно-
син в Україні: теорія 
та практика

Старин-
ський М. В.

д.ю.н., проф.
Рябченко О. П.

Інститут дер-
жави і права ім. 
В. М. Корецького 
НАН України

31.03.2015 Тема є занадто 
вузькою
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485 Адаптація законо-
давства України до 
законодавства Єв-
ропейського Союзу 
про адміністративну 
відповідальність

Легка О. В. д.ю.н., проф. 
Соколенко О. Л.

Дніпропетров-
ський національ-
ний університет 
імені Олеся 
Гончара

09.04.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення

486 Публічно-правове 
адміністрування бла-
годійництва в Україні

Сербин Р. А. д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

30.09.2014 Надто широко. 
Зміст незрозу-
мілий. Доречно 
звузити до 
податкового 
адміністру-
вання

487 Миротворча діяль-
ність: адміністратив-
но-правове дослі-
дження

Воробйов Р. А. д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

30.10.2014 Виникають 
сумніви щодо 
актуальності 
теми

488 Публічне адміністру-
вання лотерейної 
сфери

Лиськов М. О. д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

22.12.2015 Виникають 
сумніви щодо 
актуальності 
теми

489 Національна система 
фінансового моніто-
рингу: публічно-пра-
вове регулювання

Гаєвський І. М. д.ю.н., проф.
Чубенко А. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2015 Надто широко. 
Фінансовий 
моніторинг 
передбачає 
дослідження з 
позиції фінан-
сового права
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490 Правове регулювання 
фінансової діяльнос-
ті місцевого самовря-
дування в Україні

Іскоростен-
ський А. М.

д.ю.н., проф.
Савченко Л. А.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

03.12.2014 Нечіткість 
формулювання 

491 Правове забезпе-
чення фінансової 
безпеки України

Бригінець О. О. д.ю.н., проф.
Білоус В. Т.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

28.05.2015 Тема виходить 
за рамки пас-
порта спеці-
альності

492 Адміністративно-
правова протидія 
тіньовій економіці: 
теорія і практика

Тильчик О. В. д.ю.н., проф.
Рябченко О. П.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

24.06.2015 Зміст теми не-
зрозумілий

493 Кадровий мене-
джмент у системі 
органів державної 
фіскальної служби 
України (адміні-
стративно-правові 
засади)

Литвін О. В. д.ю.н., проф.
Білоус В. Т.

Національний 
університет дер-
жавної податкової 
служби України

24.06.2015 Нечіткість 
формулюван-
ня. У чому 
різниця між 
менеджментом 
та адміністра-
тивним регу-
люванням?

494 Правові форми пуб-
лічного адміністру-
вання

Біла В. Р. д.ю.н., доц.
Мацелик Т. О.

Національний 
університет дер-
жавної податкової 
служби України

24.06.2015 Нечіткість 
формулювання. 
Є неправові?
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495 Правове регулюван-
ня оподаткування 
малого і середнього 
бізнесу в Україні: 
теорія та практика

Аністратен-
ко Ю. І.

д.ю.н., проф.
Касьянен-
ко Л. М.

Національний 
університет дер-
жавної податкової 
служби України

26.11.2015 Нечіткість 
формулювання. 
У податковому 
праві виділяють 
великих платни-
ків, а не бізнес

496 Право державної 
служби в системі 
адміністративного 
права України

Панова Н. С. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потре бує 
редакційного 
уточнення.
Доречніше: 
«Місце інсти-
туту держ-
служби…»

497 Адміністративно-
правова концепція 
здійснення державної 
митної справи: питан-
ня теорії та практики 
(зміна теми)

Федотов О. П. д.ю.н., проф.
Додін Є. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

08.07.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення

498 Зарубіжний досвід 
адміністративно-пра-
вового регулювання 
діяльності підрозді-
лів поліції і можли-
вості його застосу-
вання в Україні
(уточнення теми)

Юнін О. С. д.ю.н., проф.
Пєтков В. П.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

26.02.2015 Зміст теми не-
розкритий. Що 
таке служба 
суддів?
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499 Служба суддів в 
Україні: адміністра-
тивно-правові засади

Шпенов Д. Ю. д.ю.н., проф.
Комзюк А. Т.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

24.04.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення

500 Адміністративно-
правове забезпечення 
протидії кіберзло-
чинності в Україні

Марков В. В. д.ю.н., проф. 
Музичук О. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

29.05.2015 Тема до-
слідження 
потребує від-
межування від 
уже захищених 
робіт
(Кульба 
«Адміністра-
тивно-правові 
засади діяль-
ності Служби 
безпеки Укра-
їни в боротьбі 
з кіберзлочин-
ністю»)

501 Принципи адміні-
стративного права 
України в умовах 
демократичних пере-
творень

Іванцов В. О. д.ю.н., проф. 
Синяв-
ська О. Ю.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

15.07.2015 Нечіткість 
формулюван-
ня. Можливо, 
принципи 
адміністратив-
ного законо-
давства?
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502 Адміністративно-
правове забезпечення 
діяльності господар-
ських судів в Україні

Мандичев Д. В. д.ю.н., доц.
Безпалова О. І.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

30.10.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

503 Правовий статус 
Національної поліції 
України: адміні-
стративно-правовий 
аспект

Денисюк Д. С. д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

30.10.2015 Тема до-
слідження 
потребує від-
межування від 
уже захищених 
робіт
(Катрич 
«Адміністра-
тивно-право-
вий статус 
Національної 
поліції»)

504 Адміністративно-
правове забезпечення 
управління фінансо-
вої системи України

Кобзєва Т. А. д.ю.н., проф.
Куліш А. М.

Сумський держав-
ний університет

10.12.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення

505 Адміністративно-пра-
вові засади діяльності 
органів внутрішніх 
справ як суб’єкта 
забезпечення право-
порядку у регіоні

Прокопен-
ко О. Ю.

д.ю.н., проф. 
Комзюк А. Т.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

30.01.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення
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506 Управління персона-
лом органів внутріш-
ніх справ: організа-
ційно-правові засади
(перезатвердження 
теми)

Чапала О. Ю. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

30.01.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

507 Дозвільна діяльність 
органів публічної ад-
міністрації в Україні: 
адміністративно-пра-
вові засади
(уточнення теми)

Джафаро-
ва О. В.

д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

29.05.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення

508 Адміністративно-
правове регулювання 
вирішення публічно-
правових спорів у 
сфері господарської 
діяльності: теорія і 
практика

Денисюк Т. С. д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

30.10.2015 Не відповідає 
паспорту спе-
ціальності. Які 
публічні спори 
у господарській 
діяльності?

509 Адміністративно-
правова охорона на-
вколишнього природ-
ного середовища в 
умовах європейської 
інтеграції України
(уточнення теми)

Казанчук І. Д. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

29.05.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності
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510 Адміністративно-
правове забезпечення 
діяльності органів 
поліції України в 
міжнародних опера-
ціях з підтримання 
миру і безпеки
(уточнення теми)

Рудой К. М. д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

27.11.2015 Зміст незрозу-
мілий

511 Адміністративно-
правове забезпечення 
освіти та науки в 
Україні

Савіщен-
ко В. М.

д.ю.н., проф. 
Алфьоров С. М.

Харківський 
на ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

22.12.2015 Зміст незрозу-
мілий

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

512 Публічне адміністрування 
сферою фізичної культури і 
спорту

Балабан С. М. д.ю.н., проф.
Лошицький М. В.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

27.10.2015

513 Адміністративна відповідаль-
ність за порушення правил 
землеустрою

Баранова Т. О. к.ю.н.
Припутня Д. С.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

27.10.2015 
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514 Адміністративно-правовий 
режим обігу зброї нелеталь-
ної дії

Меркулов В. Д. к.ю.н.
Кацуба Р. М.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

26.11.2015

515 Адміністративна відповідаль-
ність за порушення правил 
перевезення пасажирів та 
вантажів морським транспор-
том в Україні

Пехов-
ський А. Ю.

д.ю.н., проф.
Миронюк Р. В.

Запорізький націо-
нальний університет

18.12.2015

516 Рішення Європейського Суду 
з прав людини у системі дже-
рел адміністративного права

Утченко К. Ю. д.ю.н., проф.
Мельник Р. С.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

517 Захист і відновлення прав 
людини у зв’язку з публічним 
правонаступництвом суб’єктів 
публічної адміністрації

Белів Є. Н. д.ю.н., проф.
Бевзенко В. М.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

518 Правові акти суб’єктів влад-
них повноважень як предмет 
публічно-правового спору

Рой О. В. к.ю.н.
Кисіль Л. Є.

Київський універси-
тет права
НАН України

27.02.2015

519 Фінансово-правове регулю-
вання інвестиційної діяльнос-
ті в Україні

Хапко Ю. Б. д.ю.н., проф.
Монаєнко А. О.

Класичний приват-
ний університет

23.12.2015

520 Правове регулювання грошо-
вого обігу в Україні

Яськів Б. А. д.ю.н., проф.
Монаєнко А. О.

Класичний приват-
ний університет

23.12.2015

521 Адміністративна відповідаль-
ність за порушення законо-
давства про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію

Братков-
ський В. М.

к.ю.н.
Костовська К. М.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

28.10.2015
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522 Адміністративна відповідаль-
ність за правопорушення у 
сфері державної митної справи

Джурик О. Р. д.ю.н., доц.
Середа В. В.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

28.10.2015

523 Адміністративно-правове 
регулювання діяльності па-
трульної поліції щодо забез-
печення безпеки дорожнього 
руху в Україні

Пилипів Р. М. к.ю.н., доц.
Когут Я. М.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

25.11.2015

524 Адміністративний примус в 
діяльності Державної архі-
тектурно-будівельної інспек-
ції України

Савіцький Р. Є. к.ю.н., доц.
Дрозд О. Ю.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2014

525 Адміністративно-правове 
регулювання мобілізаційної 
підготовки та мобілізації в 
Україні

Федорченко Р. А. д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

526 Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності На-
ціональної гвардії України

Дригула О. В. д.ю.н., проф.
Константінов С. Ф.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

527 Адміністративно-правове 
забезпечення превентивної 
діяльності поліції

Цанько Я. О. д.ю.н., проф.
Константінов С. Ф.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

528 Адміністративно-правове 
регулювання використання 
технічних засобів фіксації 
правопорушень

Бакутін Є. І. д.ю.н., проф.
Константінов С. Ф.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015
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529 Правове регулювання фі-
нансового контролю у сфері 
державного кредиту

Савчук О. В. к.ю.н., доц.
Буличева Н. А.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

530 Публічне адміністрування 
водними ресурсами України

Хмелін О. В. к.ю.н., доц.
Чорна В. Г.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

531 Адміністративне проваджен-
ня щодо відповідальності 
юридичних осіб в Україні

Батіг Р. В. д.ю.н., проф.
Якимчук Н. Я.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015

532 Адміністративно-правові 
засади взаємодії Державної 
кримінально-виконавчої 
служби України з засобами 
масової інформації

Рожок І. О. д.ю.н., доц.
Гречанюк С. К.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015

533 Адміністративно-правові 
засади реалізації державної 
політики у сфері захисту прав 
і свобод дітей

Урбанський Б. П. д.ю.н., доц.
Ігонін Р. В.

Національна академія 
прокуратури України

28.04.2015

534 Особа як індивідуальний 
суб’єкт адміністративного 
права
(перезатвердження теми)

Зубрицька О. Я. д.ю.н.
Рибалка Н. О.

Національна академія 
прокуратури України

08.07.2015

535 Адміністративні процедури 
державної реєстрації

Качура О. А. д.ю.н., проф.
Голосніченко І. П.

Національний тех-
нічний університет 
України «Київський 
політехнічний інсти-
тут»

10.02.2014
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536 Сутність та реалізація права 
людини на вищу освіту

Пряміцин В. Ю. к.ю.н., доц.
Чепульченко Т. О.

Національний тех-
нічний університет 
України «Київський 
політехнічний інсти-
тут»

28.12.2015

537 Адміністративно-правове 
забезпечення реформи вищої 
освіти України

Русин М. О. д.ю.н., доц.
Піддубний О. Ю.

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

18.02.2015

538 Адміністративно-правове 
регулювання фармацевтичної 
діяльності України

Волк Н. В. д.ю.н., доц.
Світличний О. П.

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

18.02.2015

539 Адміністративна відповідаль-
ність за порушення законо-
давства у сфері безпечності 
та якості харчових продуктів

Стегура О. Ю. д.ю.н., доц.
Світличний О. П.

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

18.02.2015

540 Використання досвіду євро-
пейських держав у рефор-
муванні адміністративного 
процесу в Україні

Рябченко Ю. А. к.ю.н., доц.
Гулак О. В.

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

19.03.2015

541 Адміністративно-правове 
регулювання державного за-
мовлення в сфері освіти

Детюк А. М. д.ю.н., доц.
Світличний О. П.

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

19.06.2015
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542 Адміністративно-правове 
регулювання організації охо-
рони здоров’я при соціально 
небезпечних захворюваннях

Шатков-
ська Д. М.

д.ю.н., доц.
Світличний О. П.

Національний універ-
ситет біоресурсів і 
природокористування 
України

19.06.2015

543 Санкції у структурі адміні-
стративно-правового режиму 
ліцензування

Шапочкіна М. В. к.ю.н., доц.
Мацелик Т. О.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.01.2014

544 Адміністративно-правові 
засади боротьби з порушен-
нями митних правил 

Соломенко Г. В. д.ю.н., проф.
Рябченко О. П.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.01.2014

545 Правове регулювання елек-
тронного документообігу в 
сфері оподаткування

Котенко М. В. д.ю.н., проф.
Новицький А. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.01.2014

546 Правове регулюван-
ня єдиного внеску на 
земельнообов’язкове держав-
не соціальне страхування

Носорів-
ська О. С.

д.ю.н., проф.
Касьяненко Л. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.01.2014

547 Правові та організаційні за-
сади надання адміністратив-
них послуг на ринку цінних 
паперів

Барабаш О. А. к.ю.н., проф.
Коваль М. В.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.01.2014

548 Податково-правовий статус 
самозайнятих осіб в Україні

Сапко С. С. д.ю.н., проф.
Кучерявенко М. П.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.06.2014
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549 Правові засади розмежування 
доходів між бюджетами в 
Україні

Овсянні-
ков Є. С.

д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.06.2014

550 Адміністративні процедури 
атестації наукових кадрів ви-
щої кваліфікації

Середа А. В. к.ю.н., доц.
Мулявка Д. Г.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.06.2014

551 Принцип фіскальної достат-
ності у фінансово-правовому 
регулюванні

Чорний О. А. д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.06.2014

552 Правове регулювання декла-
рування доходів фізичних 
осіб: порівняльна характерис-
тика України та країн СНД

Стородуб Д. М. д.ю.н., ст.н.с.
Новицький А. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

03.12.2014

553 Правові основи фінансування 
органів Державної фіскальної 
служби України
(уточнення теми)

Боярчук С. М. д.ю.н., проф.
Савченко Л. А.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

11.12.2014

554 Правове регулювання фінан-
сування загальної середньої 
освіти в Україні
(уточнення теми)

Ярош А. О. к.ю.н., доц.
Сластьоненко О. О.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

11.12.2014

555 Адміністративно-правові 
засади забезпечення інфор-
маційної безпеки в діяльності 
фіскальних органів 

Шапка А. В. к.ю.н., ст.н.с.
Литвин Н. А.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.04.2014
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556 Адміністративно-правові 
засади діяльності юридичних 
служб фіскальних органів

Мороз С. С. к.ю.н., ст.н.с.
Литвин Н. А.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.04.2014

557 Досудовий захист прав та 
законних інтересів платників 
податків

Василенко Н. В. д.ю.н., проф.
Касьяненко Л. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.02.2015

558 Адміністративно-правовий 
статус фіскальних органів 
України та держав-членів 
Європейського Союзу: порів-
няльно-правовий аналіз

Олійник О. Д. к.ю.н., доц.
Мулявка Д. Г.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.02.2015

559 Фінансово-правове регулю-
вання місцевих гарантій

Буряк І. В. д.ю.н., проф.
Касьяненко Л. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.02.2015

560 Адміністративно-правове ре-
гулювання діяльності опера-
тивних підрозділів податкової 
міліції

Лежненко І. П. д.ю.н., проф.
Кузьменко В. Б.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.04.2015

561 Формування місцевого бю-
джету в Україні та Республіці 
Польща: порівняльно-право-
вий аналіз

Машталір К. О. д.ю.н., проф.
Касьяненко Л. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.04.2015
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562 Процесуальні норми податко-
вого права
(уточнення теми)

Василенко Н. В. д.ю.н., проф.
Касьяненко Л. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

29.10.2015

563 Адміністративно-правове 
регулювання управління сис-
темою професійної орієнтації 
в Україні

Будник Ю. А. к.ю.н., доц.
Мулявка Д. Г.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.12.2015

564 Правове регулювання надан-
ня адміністративних послуг у 
галузі містобудування

П’ятков П. В. д.ю.н., проф.
Рябченко О. П.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.12.2015

565 Управління кадровою політи-
кою в системі контролюючих 
органів у податковій та мит-
ній сферах: адміністративно-
правові засади

Плєхова Ю. С. д.ю.н., проф.
Рябченко О. П.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.12.2015

566 Адміністративна відповідаль-
ність за правопорушення, що 
посягають на безпеку авіації 
України

Довгий О. А. к.ю.н., доц.
Менів Л. Д.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.12.2015

567 Правове регулювання фі-
нансової децентралізації в 
Україні

Педченко Д. С. д.ю.н., проф.
Касьяненко Л. М.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.12.2015

568 Правові засади організації 
адміністративного судочин-
ства в Україні

Корчин-
ський О. І.

д.ю.н., доц.
Бортник Н. П.

Національний уні-
верситет «Львівська 
політехніка»

30.04.2015
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569 Адміністративно-правовий 
статус вищого навчального 
закладу в Україні
(зміна теми) 

Жарова О. П. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

04.09.2015

570 Управління у галузі фізкуль-
тури і спорту: організаційно-
правові засади

Журба М. А. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

571 Правовий статус державного 
службовця в Україні

Васильків-
ська В. В.

д.ю.н., проф.
Біла-Тіунова Л. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

572 Правові основи податкової 
системи: сучасний стан, 
основні елементи, принципи

Барін О. Р. д.ю.н., проф.
Нестеренко А. С.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

573 Реалізація принципу сприян-
ня законної торгівлі у митно-
му законодавстві 

Брачук А. О. д.ю.н., проф.
Кормич Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

574 Правові основи наближення 
митного законодавства Украї-
ни до стандартів ЄС 

Биков І. О. д.ю.н., проф.
Кормич Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

575 Адміністративно-правові 
засоби протидії контрабанді 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин та фальси-
фікованих лікарських засобів
(зміна теми)

Авдєєв О. Р. к.ю.н., доц.
Федотов О. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

08.07.2015
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576 Правовий статус реєстрацій-
ної служби в Україні
(перезатвердження теми)

Спасенко В. О. к.ю.н., доц.
Зуй В. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

26.12.14 р.

577 Адміністративно-правове 
регулювання інформаційних 
відносин в Україні
(перезатвердження теми)

Біленська Д. О. д.ю.н., проф.
Гаращук В. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

27.03.2015

578 Юрисдикція адміністративно-
го суду щодо вирішення справ 
за зверненнями суб’єктів 
владних повноважень

Петриши-
на М. Д.

к.ю.н., доц.
Писаренко Н. Б.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

579 Організаційно-правове регу-
лювання контролю органів 
місцевого самоврядування

Нікулін В. А. д.ю.н., проф.
Фролова О. Г.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

580 Захист інтересів платників 
податків при застосуванні за-
ходів податкового примусу

Сліденко А. В. д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

581 Адміністративно-правове 
регулювання відповідальнос-
ті працівників прокуратури 
України

Лазько А. А. д.ю.н., проф.
Гаращук В. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

582 Правова природа процедур 
вирішення податкових спорів: 
порівняльно-правовий аналіз

Курило В. О. к.ю.н., доц.
Бондаренко І. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

583 Правове регулювання подат-
кового планування в Україні

Бондарен-
ко М. О.

д.ю.н., проф.
Дмитрик О. О.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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584 Правове регулювання подат-
ків на майно в Україні

Кригіна Д. Г. д.ю.н., доц.
Россіхіна Г. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

585 Принципи адміністративної 
діяльності патрульної поліції

Чирик С. В. д.ю.н., проф.
Коваленко Л. П.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

586 Виконання судових рішень 
у справах адміністративної 
юрисдикції

Зеленов А. С. к.ю.н., доц.
Бойко І. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

587 Принцип верховенства права 
в адміністративному судочин-
стві в Україні
(перезатвердження теми)

Єресько Л. О. к.ю.н., доц.
Писаренко Н. Б.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

588 Адміністративно-правове за-
безпечення діяльності органів 
місцевого самоврядування з 
питань реклами
(перезатвердження теми)

Нікулін В. А. д.ю.н., доц.
Шаповал Р. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

589 Адміністративно-правове за-
безпечення діяльності органів 
публічної адміністрації щодо 
попередження насильства в 
сім’ї відносно дітей

Ткаленко О. М. д.ю.н., проф.
Ярмакі Х. П.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

05.05.2015

590 Організаційно-правові засади 
діяльності Державної мігра-
ційної служби України

Максимен-
ко А. В.

к.ю.н., доц.
Рудой К. М.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015



115

591 Адміністративне провадження 
у справах про порушення при-
сяги державного службовця

Данилів С. В. к.ю.н., доц.
Рудой К. М.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

592 Правові та організаційні 
засади дисциплінарного про-
вадження в органах Націо-
нальної поліції України

Медведен-
ко Н. В.

к.ю.н.
Ковальова О. В.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

593 Адміністративний розсуд в 
діяльності органів публічної 
адміністрації

Бааджи Н. А. д.ю.н., проф.
Кузніченко С. О.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

594 Адміністративно-правове 
регулювання містобудівної 
діяльності органами місцево-
го самоврядування

Шильник М. Є. д.ю.н., проф.
Кузніченко С. О.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

595 Спрощені провадження в 
справах про адміністративні 
правопорушення: становлен-
ня і перспективи розвитку

Масін О. В. д.ю.н, проф. 
Миколенко О. І.

Одеський національ-
ний університет імені
І. І. Мечникова

23.01.2015

596 Місце як ознака складу адмі-
ністративного проступку

Боярський В. О. к.ю.н., доц.
Білик П. П.

Одеський національ-
ний університет імені
І. І. Мечникова

22.12.2015

597 Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності гос-
подарських судів в Україні

Рунова В. В. д.ю.н., доц.
Бурбика М. М.

Сумський державний 
університет

10.12.2015

598 Адміністративна відповідаль-
ність за правопорушення на 
ринку цінних паперів

Мирона М. В. д.ю.н., проф.
Кравцова Т. М.

Сумський державний 
університет

10.12.2015
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599 Адміністративно-правовий 
механізм захисту прав інте-
лектуальної власності у сфері 
медицини та біотехнології

Глущенко Н. В. к.ю.н.
Солонар А. В.

Сумський державний 
університет

10.12.2015

600 Врегулювання конфлікту 
інтересів в органах місцевого 
самоврядування: адміністра-
тивно-правовий аспект

Ієвлєва Л. І. к.ю.н., доц. 
Гришина Н. В.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

13.03.2015

601 Адміністративно-правовий 
механізм забезпечення ген-
дерної рівності в публічному 
управлінні України

Махді С. С. д.ю.н., проф. 
Кагановська Т. Є.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

13.03.2015

602 Типологія адміністративно-
правових режимів

Славко А. С. д.ю.н., проф. 
Лук’янець Д. М.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

15.12.2015

603 Адміністративно-правові за-
сади забезпечення діяльності 
молодіжних організацій в 
Україні

Навроць-
кий О. О.

д.ю.н., проф. 
Кагановська Т. Є.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

25.05.2015

604 Механізм подолання адміні-
стративної помилки в ді-
яльності органів виконавчої 
влади

Павленко А. В. к.ю.н., доц. 
Гришина Н. В.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

25.05.2015

605 Санкції в адміністративному 
праві України

Устименко Є. В. д.ю.н., проф. 
Кагановська Т. Є.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

25.11.2014
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606 Адміністративно-правова 
протидія економічним зло-
чинам в Україні

Пшиннік О. В. д.ю.н., проф.
Музичук О. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

607 Адміністративно-правові 
засади діяльності підроз-
ділів внутрішньої безпеки 
ОВС щодо протидії корупції 
в органах внутрішніх справ 
України

Шинкарен-
ко Н. В.

к.ю.н., доц. 
Небрат О. О.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

608 Адміністративні процедури 
в діяльності регіональних 
управлінь МВС України

Наумов І. В. д.ю.н., проф.
Комзюк А. Т.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

609 Правове регулювання фінан-
сового контролю за видатка-
ми фізичних осіб в Україні

Лученцов Г. В. д.ю.н., проф. 
Гетманець О. П.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

26.02.2015

610 Адміністративно-процедурне 
забезпечення діяльності орга-
нів внутрішніх справ України
(уточнення теми)

Чокомудяк К. В. д.ю.н., проф. 
Мельник Р. С.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

24.04.2015

611 Адміністративно-правові 
засади реалізації державної 
регіональної політики у сфері 
вищої освіти в Україні

Нижник О. С. д.ю.н., доц.
Шаповал Р. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

25.09.2015

612 Забезпечення законності в 
діяльності адміністративних 
судів України

Сагун А. В. д.ю.н., проф.
Комзюк А. Т.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

25.09.2015
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613 Адміністративно-правові 
засади взаємодії Національ-
ного банку України з Фондом 
гарантування вкладів фізич-
них осіб

Дьомін В. І. д.ю.н.
Теремецький В. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

614 Адміністративно-правовий 
статус Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб

Ходак Є. С. д.ю.н.
Теремецький В. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

615 Адміністративно-правові за-
сади впровадження електрон-
ної освіти в Україні

Федорчук М. В. к.ю.н., доц.
Панова І. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

616 Профілактика адміністратив-
них правопорушень неповно-
літніх в Україні

Савчук М. Л. к.ю.н., доц.
Книш В. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

617 Адміністративно-правове ре-
гулювання надання медичних 
послуг в Україні

Моргун О. О. д.ю.н., проф.
Тищенко М. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

618 Адміністративне судочинство 
у справах, пов’язаних з вирі-
шенням податкових спорів

Цвіра Д. М. к.ю.н., доц.
Джафарова М. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

619 Контролюючі органи як 
суб’єкти податкових право-
відносин в Україні

Поляк А. В. д.ю.н., проф.
Гетманець О. П.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

620 Адміністративне проваджен-
ня у справах про порушення 
правил дорожнього руху в 
Україні

Вегера Ю. В. д.ю.н., доц.
Безпалова О. І.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015
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621 Принципи бюджетного права 
України

Коробцова Д. В. д.ю.н., проф.
Гетманець О. П.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

622 Адміністративно-
правові відносини 
у сфері доступу до 
публічної інформації

Перевєр-
зєв Д. М.

к.ю.н., доц. 
Голобородь-
ко Д. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

623 Адміністративно-
правовий статус На-
ціональної поліції

Катрич Д. К. к.ю.н., доц.
Кравченко І. С.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

27.10.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи Дени-
сюк Д. С. «Пра-
вовий статус 
Національної 
поліції України: 
адміністратив-
но-правовий 
аспект»
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624 Адміністративно-
правові відносини 
у сфері перевезення 
вантажів морським 
транспортом

Боровиков Г. М. д.ю.н., проф.
Миронюк Р. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення.
Доречніше: «Ад-
міністративно-
правове регулю-
вання перевезень 
вантажів…»

625 Реалізація пред-
ставницької функ-
ції прокуратури в 
адміністративному 
судочинстві

Ганев А. Е. д.ю.н., проф.
Миронюк Р. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

626 Особливості су-
дового розгляду 
спорів, пов’язаних 
з використанням та 
розпорядженням 
публічним майном

Пищида В. М. д.ю.н., проф.
Миронюк Р. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

627 Адміністративні 
процедури з надання 
поліцейських послуг 
у сфері публічної 
безпеки та порядку

Кумченко В. Ю. к.ю.н.
Легеза Є. О.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення.
Доречніше: «На-
дання поліцей-
ських послуг…»
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628 Адміністративно-
правове забезпечен-
ня відбору канди-
датів на службу в 
Національну поліцію

Гарбузюк К. Г. д.ю.н., доц.
Юнін О. С.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Нечіткість фор-
мулювання

629 Акти органів судової 
влади як джерела 
адміністративного 
права

Макарова Л. Р. к.ю.н.
Завгород-
ній В. А.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Нечіткість фор-
мулювання

630 Адміністративно-
правове регулю-
вання поліцейської 
діяльності щодо 
забезпечення публіч-
ного порядку

Шевченко С. І. д.ю.н., доц.
Юнін О. С.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи Ка-
трич Д. К.
«Адміністра-
тивно-правовий 
статус Націо-
нальної поліції»

631 Адміністративно-
правовий статус 
патрульної поліції

Озерна І. В. д.ю.н., проф. 
Лошиць-
кий М. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи Ка-
трич Д. К.
«Адміністра-
тивно-правовий 
статус Націо-
нальної поліції»
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632 Адміністратив-
но-правові заходи 
протидії пияцтву та 
алкоголізму серед 
неповнолітніх

Заслав-
ський В. В.

д.ю.н., проф.
Лошиць-
кий М. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Нечіткість 
формулювання. 
Розмежування 
між пияцтвом та 
алкоголізмом?

633 Адміністратив-
но-правові засади 
медичного забез-
печення безпеки 
дорожнього руху
(уточнення теми)

Пітух Ю. Ю. к.ю.н., доц.
Веселов М. Ю.

Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

28.01.2015
Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

634 Організаційно-пра-
вове регулювання 
публічного адміні-
стрування у галузі 
патріотичної освіти 
в Україні

Титаренко М. В. д.ю.н., проф.
Миронюк Р. В.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Зміст теми 
незрозумілий. 
Набір слів

635 Громадський конт-
роль за діяльністю 
поліції

Поклад О. В. д.ю.н., проф.
Миронюк Р. В.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Не відповідає 
паспорту спеці-
альності

636 Адміністративно-
правове регулюван-
ня обігу холодної та 
вогнепальної зброї у 
відносинах за учас-
тю приватних осіб в 
Україні

Загорський Д. Д. к.ю.н., доц.
Сінєльнік Р. В.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Нечіткість фор-
мулювання. Хто 
такі приватні 
особи?
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637 Адміністративно-
правове забезпечен-
ня реалізації права 
громадян на таємни-
цю кореспонденції і 
телефонних розмов

Токар Н. В. д.ю.н., проф.
Мельник Р. С.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Зміст теми не-
зрозумілий

638 Організаційно-пра-
вові засади публіч-
ного адмініструван-
ня у сфері надання 
безоплатної правової 
допомоги в Україні

Шульга Я. П. д.ю.н., доц.
Ліпкан В. А.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2015 Зміст теми не-
зрозумілий

639 Адміністративно-
правове забезпечен-
ня статусу внутріш-
нього переміщення 
осіб в Україні

Крахма-
льов К. О.

к.ю.н.
Кисіль Л. Є.

Інститут дер-
жави і права ім. 
В. М. Корецько-
го НАН України

11.06.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи 
Фесенко О. А. 
«Адміністратив-
но-правовий ста-
тус внутрішньо 
переміщених 
осіб»

640 Зміст та межі пере-
вірки адміністратив-
ним судом адміні-
стративного розсуду 
суб’єктів публічної 
адміністрації

Семеній О. М. д.ю.н., проф.
Бевзенко В. М.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Нечіткість фор-
мулювання
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641 Систематизація 
права електронних 
комунікацій: теоре-
тичні та практичні 
аспекти

Барікова А. А. д.ю.н., проф.
Мельник Р. С.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Нечіткість фор-
мулювання. Що 
це за галузь?

642 Правове регулю-
вання податкового 
контролю в Україні

Василенко С. В. д.ю.н., проф.
Монаєнко А. О.

Класичний при-
ватний універ-
ситет

23.12.2015 Занадто широка 
тема

643 Правові засади по-
рядку проходження 
служби в Національ-
ній поліції України

Солошен-
ко Ю. В.

к.ю.н., доц.
Киян В. Я.

Класичний при-
ватний універ-
ситет

23.12.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від інших робіт 
(Катрич Д. К., 
Кумченка В. Ю.
Шевченка С. І.
Озерної І. В.)

644 Адміністративно-
правовий статус 
внутрішньо перемі-
щених осіб

Фесенко О. А. д.ю.н., проф.
Монаєнко А. О.

Класичний при-
ватний універ-
ситет

23.12.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи Крах-
мальова К. О. 
«Адміністра-
тивно-правове 
забезпечення 
статусу внутріш-
нього пере-
міщення осіб в 
Україні»
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645 Адміністративно-
правова характерис-
тика делегування 
повноважень в 
діяльності органів 
публічної адміні-
страції

Терещук О. А. к.ю.н., доц.
Янюк Н. В.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення.
Доречніше: 
«Аміністра-
тивно-правові 
засади..»

646 Адміністративно-
правовий статус під-
розділів комунікації 
Національної поліції 
України

Гуда Л. О. к.ю.н., доц.
Назар Ю. С.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.11.2015 Нечіткість фор-
мулювання

647 Адміністративно-
правове регулюван-
ня дисциплінарної 
відповідальності 
адвокатів  
в Україні

Музика М. П. к.ю.н., доц.
Гурков-
ський М. П.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.11.2015 Не відповідає 
паспорту спеці-
альності

648 Запобігання коруп-
ційним деліктам в 
органах виконавчої 
влади України: адмі-
ністративно-право-
вий вимір

Салюк О. І. д.ю.н., проф.
Кісіль З. Р.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.11.2015 Нечіткість фор-
мулювання. Що 
таке вимір?
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649 Адміністративно-
правове регулю-
вання діяльності 
юридичної служби 
підприємства при 
оскарженні проти-
правних рішень 
фіскальних органів

Чорній А. О. к.ю.н., доц.
Йосифович Д. І.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.11.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

650 Інформаційно-пра-
вове забезпечен-
ня пропаганди в 
Україні

Попсуй О. О. д.ю.н., проф.
Бєляков К. І.

Науково-дослід-
ний інститут 
інформатики і 
права НАПрН 
України

13.01.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

651 Адміністративно-
правовий статус 
Служби безпеки 
України у системі 
суб’єктів протидії 
злочинності

Кумейко А. В. д.ю.н., проф.
Лошиць-
кий М. В.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

25.11.2014 Нечіткість 
формулювання. 
СБУ є в іншій 
системі?

652 Адміністративно-
правове регулюван-
ня діяльності благо-
дійних організацій

Русских В. О. к.ю.н., доц.
Дрозд О. Ю.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

25.11.2014 Тема досліджен-
ня потребує від-
межування від 
роботи Серби-
на Р. А. «Пуб-
лічно-правове 
адміністрування 
благодійництва в 
Україні»
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653 Взаємодія органів 
внутрішніх справ  
з органами і служ-
бами у справах 
дітей щодо протидії 
соціальному сиріт-
ству

Ткаченко Н. М. к.ю.н., доц.
Братель С. Г.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

24.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

654 Адміністративно-
правове регулю-
вання адміністра-
тивного нагляду за 
особами, звільнени-
ми з місць позбав-
лення волі

Скворцов С. І. к.ю.н., доц.
Радзівон С. М.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

26.05.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

655 Фінансово-правове 
регулювання соці-
ального та пенсій-
ного забезпечення 
особового складу 
органів внутрішніх 
справ України
(уточнення теми)

Маєвський О. С. к.ю.н., доц.
Удовик М. С.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

30.09.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

656 Правова допо-
мога адвоката в 
адміністративному 
процесі

Гудима А. Ю. к.ю.н., доц.
Горбач О. В.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

25.11.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності
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657 Організаційне та ре-
сурсне забезпечення 
діяльності поліції 
у Великій Британії 
(Англія та Уельс), 
США та в Україні 
(адміністративно-
правовий аспект)

Іщенко Д. Ю. д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення.
Назва країн не 
відповідає

658 Публічне адміні-
стрування у сфері 
альтернативної 
енергетики

Пінчук А. Я. к.ю.н., доц.
Пастух І. Д.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Зміст теми не-
зрозумілий

659 Адміністративно-
правовий статус 
Національного анти-
корупційного бюро 
України

Питель Ю. М. д.ю.н., проф.
Пєтков В. П.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи 
Скомарова О. В. 
«Адміністратив-
но-правові осно-
ви діяльності 
Національного 
антикорупційно-
го бюро України»

660 Публічне адміні-
стрування соці-
ального захисту в 
Україні

Чекан М. М. к.ю.н., доц.
Фещук В. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Зміст теми не-
зрозумілий
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661 Адміністративно-
правове регулювання 
накопичувального 
пенсійного страху-
вання в Україні

Мельник О. І. к.ю.н., доц.
Фещук В. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

22.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

662 Правове регулюван-
ня державного фі-
нансового контролю 
у сфері страхування

Савчук О. Я. к.ю.н.
Запотоць-
кий А. П.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

22.12.2015 Нечіткість фор-
мулювання. Що 
розуміється під 
страхуванням?

663 Адміністративно-
правова охорона 
прав малозабезпече-
них осіб

Верещак О. О. к.ю.н., доц.
Лупало О. А.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

22.12.2015 Нечіткість фор-
мулювання. Є 
малозабезпечені 
сім’ї 

664 Адміністративно-
правові основи 
діяльності На-
ціонального анти-
корупційного бюро 
України

Скомаров О. В. д.ю.н.
Рибалка Н. О.

Національна 
академія проку-
ратури України

26.02.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи Пи-
тель Ю. М. «Ад-
міністративно-
правовий статус 
Національного 
антикорупційно-
го бюро України»

665 Публічно-сервісна 
діяльність органів 
виконавчої влади в 
Україні

Зубрицька О. Я. д.ю.н.
Рибалка Н. О.

Національна 
академія проку-
ратури України

31.03.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення
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666 Адміністратив-
но-правові засади 
захисту суспільної 
моралі

Іванець М. Г. д.ю.н., проф. 
Костиць-
кий В. В.

Національна 
академія проку-
ратури України

08.07.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

667 Адміністратив-
но-правові засади 
діяльності проку-
рора щодо протидії 
адміністративним 
правопорушенням, 
пов’язаним з коруп-
цією в Україні
(перезатвердження 
теми)

Грабець І. Н. д.ю.н.
Рибалка Н. О.

Національна 
академія проку-
ратури України

25.06.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

668 Координація діяль-
ності суб’єктів бо-
ротьби з тероризмом 
у ході проведення 
антитерористичної 
операції (адміні-
стративно-правовий 
аспект)

Кудрявцев Г. В. к.ю.н., ст.н.с.
Благодар-
ний А. В.

Національ-
на академія 
Служби безпеки 
України

24.12.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

669 Адміністративно-
правове регулюван-
ня інформаційних 
технологій в держав-
ному управлінні

Ситник Г. О. д.ю.н., проф.
Голоснічен-
ко І. П.

Національний 
технічний уні-
верситет Укра-
їни «Київський 
політехнічний 
інститут»

02.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення
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670 Адміністративно-
правове регулюван-
ня водного фонду 
України

Русин Є. О. к.ю.н.
Шульга Є. В.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокорис-
тування України

18.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

671 Адміністративно-
правове забезпечен-
ня євроінтеграційних 
процесів в екологіч-
ній галузі України

Конюх Г. В. к.ю.н., доц.
Гулак О. В.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокорис-
тування України

19.03.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

672 Організація управ-
лінських рішень 
в оперативних та 
слідчих управліннях 
Міністерства дохо-
дів і зборів України

Солохін О. Г. к.ю.н., проф.
Коваль М. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

23.01.2014 Виникають 
сумніви щодо 
актуальності 
теми. Міністер-
ство ліквідовано 

673 Захист прав плат-
ників податків в 
адміністративних 
судах

Івасішина І. О. д.ю.н., проф.
Рябченко О. П.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

23.01.2014 Нечіткість фор-
мулювання

674 Адміністратив-
но-правові засади 
фіскальної функції 
Міністерства дохо-
дів і зборів України 
в контексті рефор-
мування податкових 
і митних органів

Благодар-
ська О. О.

к.ю.н., проф.
Коваль М. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

23.01.2014 Тема застаріла. 
Міністерства 
немає
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675 Адміністративно-
правове забезпе-
чення податкового 
контролю великих 
платників

Махиніч Ю. С. д.ю.н., доц.
Гречанюк С. К.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

03.12.2014 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення фор-
мулювання

676 Суб’єкти адміністра-
тивної відповідаль-
ності

Гаврилова І. О. д.ю.н., доц.
Мацелик Т. О.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема досліджен-
ня потребує від-
межування від 
уже захищених 
робіт

677 Адміністративно-
правові основи ре-
гулювання правової 
роботи в закладах 
охорони здоров’я 

Степанов І. О. к.ю.н., доц.
Лівак П. Є.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема є занадто 
вузькою

678 Нормативно-правове 
регулювання міжбю-
джетних відносин в 
період інтеграційних 
процесів

Колодій О. М. д.ю.н., доц.
Суббот А. І.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

679 Адміністративні 
неюрисдикційні 
провадження в ді-
яльності органів, що 
реалізують податко-
ву політику
(уточнення теми)

Шевченко К. В. к.ю.н., доц.
Тильчик О. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

24.06.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення
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680 Правове забезпечен-
ня взаємодії конт-
рольних органів у 
сфері оподаткування 
з великими платни-
ками податків
(уточнення теми)

Махиніч Ю. С. д.ю.н., проф.
Гречанюк С. К.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

28.08.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

681 Управління майном 
у військових фор-
муваннях України: 
адміністративно-
правові засади

Голоднова Т. С. д.ю.н., проф.
Рябченко О. П.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

24.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

682 Інститут юридичної 
допомоги на захід-
ноукраїнських зем-
лях у 20-х – середині 
50-х рр. ХХ ст.

Хребтань У. Я. к.іст.н., доц.
Терлюк І. Я.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

30.04.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

683 Наркотизм неповно-
літніх: криміналіс-
тичний аспект

Бойсан М. Я. д.ю.н., проф.
Гумін О. М.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

30.04.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

684 Соціально-психоло-
гічні детермінанти 
ресурсного потен-
ціалу у системі дер-
жавного управління

Варунків Л. В. д.б.н., проф.
Кизименко Л. Д.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

30.04.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності
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685 Особливості про-
ходження служби в 
органах Національ-
ної поліції України

Тюрін В. В. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 У різних форму-
люваннях тема 
вже була

686 Адміністративно-
правове регулюван-
ня персональних 
даних в Україні

Чекіта В. Г. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

687 Адміністрування 
кадрової роботи в 
органах прокуратури 
України

Петрова А. О. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

688 Адміністратив-
но-процесуальна 
діяльність органів 
Національної поліції 
Україні
(перезатвердження 
теми)

Ільницький В. О. д.ю.н., проф.
Коваленко Л. П.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Тема досліджен-
ня потребує від-
межування від 
інших робіт

689 Протидія коруп-
ційним правопору-
шенням засобами 
адміністративного 
права 
(перезатвердження 
теми)

Клок О. В. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення



135

690 Адміністративно-
правовий статус 
волонтерів в Україні

Гусакова А. М. к.ю.н.
Ізбаш К. С.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

05.05.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи Сір-
ко В. С. «Адміні-
стративно-право-
ве регулювання 
волонтерської 
діяльності в 
Україні»

691 Правові та організа-
ційні засади забез-
печення громадської 
безпеки підрозділами 
Національної поліції

Жила С. Ю. д.ю.н., проф.
Користін О. Є.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

05.05.2015 Тема досліджен-
ня потребує від-
межування від 
інших робіт

692 Адміністративно-
правове регулюван-
ня волонтерської 
діяльності в Україні

Сірко В. С. к.ю.н., доц.
Коропатов О. М.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

01.12.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи 
Гусакова А. М. 
«Адміністра-
тивно-правовий 
статус волонте-
рів в Україні»

693 Адміністративно-
правові засади по-
даткового контролю 
в України

Козаченко Д. Д. к.ю.н., доц.
Баранов С. О.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

22.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення



136

694 Адміністративно-
правове забезпечен-
ня реалізації дер-
жавної податкової 
політики

Больбіт Ю. Л. д.ю.н., доц.
Бурбика М. М.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

10.12.2015 Зміст теми не 
зрозумілий

695 Адміністратив-
но-правові засади 
функціонування 
фінансової системи 
України

Уткіна М. С. д.ю.н., доц.
Бурбика М. М.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

28.08.2015 Зміст теми не 
зрозумілий

696 Адміністративно-
правове регулювання 
валютних обмежень

Кібець Д. В. д.ю.н., доц.
Бурбика М. М.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

10.12.2015 Зміст теми не 
зрозумілий

697 Адміністративно-
правові засади ді-
яльності Національ-
ного банку України 
на ринку фінансових 
послуг

Прокопен-
ко П. С.

д.ю.н.
Гаруст Ю. В.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

10.12.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

698 Адміністративно-
правовий меха-
нізм забезпечення 
адаптації норматив-
но-правових основ 
фінансової системи 
України в умовах 
євроінтеграції 

Гиркіна О. О. д.ю.н.
Гаруст Ю. В.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

28.08.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення
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699 Адміністратив-
но-правові засади 
взаємодії органів 
місцевого самовря-
дування з правоохо-
ронними органами 

Бурбика В. О. к.ю.н.
Солонар А. В.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

10.12.2015 Тема досліджен-
ня потребує 
відмежування 
від роботи 
Курило С. Л. 
«Адміністра-
тивно-правові 
засоби взаємодії 
органів внутріш-
ніх справ з ор-
ганами місцевої 
влади з питань 
забезпечення 
громадської без-
пеки та громад-
ського порядку»

700 Адміністративно-
правове регулю-
вання адвокатської 
діяльності в Україні

Савоненко Я. В. к.ю.н.
Солонар А. В.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

10.12.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

701 Адміністратив-
но-правові засади 
діяльності Служби 
безпеки України в 
боротьбі з кіберзло-
чинністю

Кульба М. П. к.ю.н., доц.
Пахомов В. В.

Сумський дер-
жавний універ-
ситет

10.12.2015 Тема досліджен-
ня потребує від-
межування від 
роботи Марко-
ва В. В. «Адміні-
стративно-право-
ве забезпечення 
протидії кібер-
злочинності в 
Україні»
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702 Поліцейське пік-
лування як форма 
адміністративно-
юрисдикційної 
діяльності Націо-
нальної поліції 
України

Іщенко Л. В. д.ю.н., проф. 
Каганов-
ська Т. Є.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет імені 
В. Н. Каразіна

15.12.2015 Зміст теми 
незрозумілий. 
Не відповідає 
паспорту спеці-
альності

703 Адміністратив-
но-правові засади 
діяльності підроз-
ділів міліції гро-
мадської безпеки 
особливого призна-
чення

Мошен-
ська В. О.

д.ю.н., проф.
Музичук О. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема втратила 
актуальність – 
поліція

704 Заходи адміністра-
тивного примусу, що 
обмежують особис-
ту свободу грома-
дян, у діяльності 
органів внутрішніх 
справ

Комзюк М. А. к.ю.н., доц.
Салмано-
ва О. Ю.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Нечіткість фор-
мулювання

705 Принципи адміні-
стративної діяльнос-
ті органів внутріш-
ніх справ України та 
їх реалізація
(уточнення теми)

Крєпако-
ва М. Ю.

д.ю.н., проф. 
Комзюк А. Т.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема досліджен-
ня потребує від-
межування від 
уже захищених 
робіт
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706 Органи юстиції 
України як суб’єкти 
надання реєстрацій-
них адміністратив-
них послуг
(уточнення теми)

Тихонова Д. С. д.ю.н., проф.
Синяв-
ська О. Ю.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

707 Адміністративно-
правові засади діяль-
ності органів проку-
ратури України щодо 
протидії корупції

Хромова К. І. к.ю.н., доц.
Салмано-
ва О. Ю.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

708 Адміністративно-пра-
вовий статус регіо-
нальних управлінь 
Державної фіскаль-
ної служби України

Грушев-
ський В. А.

д.ю.н., проф.
Комзюк А. Т.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

709 Адміністративно-
правові засади орга-
нізації та діяльності 
Державної фіскаль-
ної служби України
(уточнення теми)

Шулатова І. С. д.ю.н., проф.
Зозуля І. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

710 Адміністративно-
правове регулюван-
ня місцевих податків 
і зборів в Україні 
в умовах євроінте-
грації
(уточнення теми)

Вікторчук М. В. д.ю.н.
Теремець-
кий В. І.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

29.05.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення
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711 Адміністратив-
но-правові засади 
здійснення держав-
ного контролю за 
діяльністю банків в 
Україні

Терно О. В. д.ю.н.
Теремець-
кий В. І.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

712 Адміністративно-
правовий статус 
патрульної служби 
МВС України
(перезатвердження 
теми)

Сердюк А. М. д.ю.н., доц.
Безпалова О. І.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

713 Адміністративно-
правові засади на-
дання поліцейських 
послуг в Україні

Ластович Д. М. д.ю.н., доц.
Безпалова О. І.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

27.11.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно, потребує 
редакційного 
уточнення

714 Адміністративна ді-
яльність Національ-
ної поліції України

Карась О. В. д.ю.н., проф.
Безпалова О. І.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежуван-
ня від інших 
робіт
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
(12.00.08)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,

місяць, рік)
715 Імплементація норм між-

народного кримінального 
права в національне за-
конодавство України

Галабурда Н. А. д.ю.н., проф. 
Корнякова Т. В.

Дніпропетровський на-
ціональний університет 
імені Олеся Гончара

25.11.2014

716 Протидія корупційній 
злочинності в Україні у 
контексті сучасної анти-
корупційної стратегії
(уточнення теми) 

Бусол О. Ю. д.ю.н., проф. 
Костенко О. М.

Інститут держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького 
НАН України

31.03.2015

717 Призначення покарання 
в Україні: теоретико-при-
кладні засади

Бабанли Р. Ш. д.ю.н., проф.
Кваша О. О.

Інститут держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького 
НАН України

22.12.2015

718 Кримінальна відповідаль-
ність за злочини у сфері 
земельних відносин

Мовчан Р. О. д.ю.н., проф.
Дудоров О. О.

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідо-
ренка

22.12.2015

719 Суб’єкт злочину в кримі-
нальному праві України

Приходько Т. М. д.ю.н., проф.
Савченко А. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015
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720 Злочини проти власності: 
об’єкт, система, проблеми 
кваліфікації

Олійник П. В. д.ю.н., проф.
Панов М. І.

Національний юридич-
ний університет  
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

721 Теорія і прак-
тика виконання 
покарання у виді 
позбавлення волі 
на певний строк 
в Україні та зару-
біжних країнах: 
порівняльно-пра-
вове дослідження

Пузирьов М. С. д.ю.н., проф.
Богатирьов І. Г.

Буковинський 
державний 
фінансово-
економічний 
університет

22.12.2015 Предмет дослідження 
потребує корегування, 
тема не відповідає 
рівню докторської 
дисертації

722 Криміналізація та 
декриміналізація 
суспільно небез-
печних діянь: тео-
ретико-прикладні 
аспекти

Гацелюк В. О. д.ю.н., проф. 
Костенко О. М.

Інститут дер-
жави і права 
ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

22.12.2015 Тема є занадто вузь-
кою для докторської 
дисертації
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723 Множинність 
суб’єктів необе-
режного запо-
діяння шкоди у 
кримінальному 
праві: теорія, пра-
возастосування, 
законотворення

Багіров С. Р. д.ю.н., проф.
Денисов С. Ф.

Класичний 
приватний 
університет

18.11.2015 Тема потребує уточ-
нення, оскільки не 
зрозуміло, що розуміє 
автор під множинніс-
тю суб’єктів заподі-
яння шкоди у кримі-
нальному праві. Крім 
того, тема є занадто 
вузькою для доктор-
ської дисертації

724 Теоретико-при-
кладні проблеми 
запобігання та 
протидії корупції 
в Україні

Трепак В. М. д.ю.н., проф. 
Мельник М. І.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 1. Тема потребує уточ-
нення з урахуванням 
співвідношення між 
термінами «запобіган-
ня» та «протидія».
2. Дублюється із темою 
Бусол О. Ю. «Протидія 
корупційній злочин-
ності в Україні у кон-
тексті сучасної антико-
рупційної стратегії».
3. Потребує від-
межування від уже 
захищених робіт 
(Машлякевич Д. С. 
«Кримінологічні за-
сади формування та 
реалізації стратегії 
запобігання і протидії 
корупції (2015)»)
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725 Державна систе-
ма протидії про-
фесійній злочин-
ності в Україні

Макарен-
ко Н. К.

д.ю.н., проф.
Ярмиш О. Н.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема сформульована 
некоректно стосовно 
наукової спеціальнос-
ті, а тому потребує 
уточнення

726 Сучасна антико-
рупційна страте-
гія України

Однолько І. В. д.ю.н., проф.
Литвак О. М.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

28.04.2015 Тема сформульована 
некоректно, потребує 
редакційного уточ-
нення.
2. Дублюється із 
темою Трепака В. М. 
«Теоретико-прикладні 
проблеми запобігання 
та протидії корупції 
в Україні» та темою 
Бусол О. Ю. «Протидія 
корупційній злочин-
ності в Україні у кон-
тексті сучасної антико-
рупційної стратегії».
3. Потребує від-
межування від уже 
захищених робіт 
(Машлякевич Д. С. 
«Кримінологічні за-
сади формування та 
реалізації стратегії 
запобігання і протидії 
корупції (2015)»)
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727 Кримінально-
правова охорона 
територіальної 
безпеки України

Фєдосєєв В. В. д.ю.н., проф.
Баулін Ю. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

11.09.2015 Тема потребує 
уточнення, адже 
нормативно вико-
ристовується визна-
чення «територіальна 
цілісність»

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

728 Кримінальна відповідаль-
ність за порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окупо-
вану територію України та 
виїзду з неї

Шигін А. О. к.ю.н., доц.
Шаблистий В. В.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

26.11.2015 

729 Кримінологічна характе-
ристика та запобігання 
хуліганським діянням, 
вчиненими дітьми

Козаченко В. В. д.ю.н., с.н.с. 
Мінченко С. І.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

26.11.2015 

730 Кримінологічна характе-
ристики закликів до вчи-
нення дій, що загрожують 
громадському порядку

Квятков-
ський А. М.

к.ю.н.
Хорошун О. В.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

26.11.2015 
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731 Кримінальна відповідаль-
ність за масові заворушення

Дячкін М. О. д.ю.н., проф. 
Ємельянов В. П.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

26.11.2015 

732 Кримінологічна характе-
ристика та запобігання 
злочинам, що пов’язані з 
порушенням правил охоро-
ни або використанням надр, 
в Україні

Здоровило І. В. д.ю.н., с.н.с. 
Батиргареєва В. С.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

26.11.2015 

733 Гуманізація системи пока-
рань в умовах євроінтегра-
ційних процесів

Виноградова С. О. д.ю.н., проф. 
Корнякова Т. В.

Дніпропетровський 
національний уні-
верситет імені Олеся 
Гончара

25.11.2014

734 Звільнення неповнолітніх 
від покарання та його від-
бування у кримінальному 
праві України та Польщі: 
порівняльний аналіз
(уточнення теми)

Пономарьова Т. І. к.ю.н., с.н.с.
Назимко Є. С.

Донецький юридич-
ний інститут МВС 
України

28.01.2015

735 Кримінальна відповідаль-
ність за погрозу або насиль-
ство щодо судді, народного 
засідателя чи присяжного
(уточнення теми)

Лосич Т. С. к.ю.н., с.н.с.
Назимко Є. С.

Донецький юридич-
ний інститут МВС 
України

25.02.2015

736 Кримінальна відповідаль-
ність за доведення банку до 
неплатоспроможності

Данильченко А. В. д.ю.н., проф.
Дудоров О. О.

Запорізький націо-
нальний університет

18.12.2015
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737 Кримінально-правова 
протидія корупції в Україні 
та Угорщині (порівняльно-
правове дослідження)

Дудла П. А. д.ю.н., проф.  
Костенко О. М.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН Укра-
їни

03.02.2015

738 Кримінальна відпові-
дальність за втручання у 
діяльність судових органів 
в Україні та Республіці 
Польща (порівняльно-пра-
вове дослідження)

Кархут Р. В. к.ю.н.
Дідик С. Є.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН Укра-
їни

14.05.2015

739 Умовно-дострокове звіль-
нення від відбування по-
карання у виді позбавлення 
волі за законодавством 
України та держави Ізраїль

Козакова І. В. д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН Укра-
їни

12.11.2015

740 Кримінальна відповідаль-
ність за злочини проти 
порядку проходження вій-
ськової служби, вчинені в 
умовах воєнного стану або 
в бойовій обстановці

Ониськів А. М. д.ю.н., проф.
Кваша О. О.

Київський університет 
права НАН України

24.06.2015

741 Кримінально-правова про-
тидія катуванню в Україні 
у контексті європейських 
стандартів

Радзівілл А. В. д.ю.н., проф.
Костенко О. М.

Київський університет 
права НАН України

24.06.2015

742 Карально-виправний вплив 
на засуджених до обмеження 
та позбавлення волі за злочи-
ни вчинені з необережності

Мелюхов В. А. д.ю.н., проф.
Денисова Т. А.

Класичний приватний 
університет

18.11.2015
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743 Санкції та покарання у кри-
мінальному законодавстві 
та судовій практиці

Уманець Б. Б. д.ю.н., проф.
Ємельянов В. П.

Класичний приватний 
університет

18.11.2015

744 Кримінально-виконавчі 
засади забезпечення права 
засуджених на отримання 
пенсії

Бєлов М. М. д.ю.н., проф.
Колб О. М.

Класичний приватний 
університет

18.11.2015

745 Кримінальна відповідаль-
ність за злочини проти 
власності, що вчиняються з 
використанням платіжних 
карток або їх реквізитів

Бур’ян І. В. д.ю.н., проф.
Карчев-
ський М. В.

Луганський держав-
ний університет внут-
рішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

22.12.2015

746 Поняття та критерії ін-
дивідуалізації покарання 
за кримінальним правом 
України

Бережнюк В. М. к.ю.н.
Коханюк Т. С.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

25.11.2015

747 Незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припаса-
ми або вибуховими речо-
винами за кримінальним 
правом України

Красюк А. В. д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

28.10.2015

748 Кримінальна відпові-
дальність за невиконання 
судового рішення за законо-
давством України та держав 
Європейського Союзу

Налуцишин В. В. д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

25.11.2015
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749 Кримінально-правова ха-
рактеристика згоди потерпі-
лого на заподіяння шкоди

Рабінович М. П. д.ю.н., проф.
Бурдін В. М.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

25.11.2015

750 Проблеми множинності 
злочинів при кваліфікації 
умисних вбивств

Самарчук М. В. к.ю.н., доц.
Авраменко О. В.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

25.11.2015

751 Кримінально-правова 
характеристика підкупу 
працівника підприємства, 
установи чи організації
(уточнена тема)

Павлів В. Р. к.ю.н., доц.
Сенько М. М.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

25.11.2015

752 Недержавні суб’єкти за-
побігання злочинності 
(порівняльно-правове до-
слідження)

Соломяна А. В. д.ю.н., проф.
Орловська Н. М.

Міжнародний гумані-
тарний університет

13.11.2015

753 Сучасні біопсихологічні 
теорії особистості зло-
чинця та їх використання у 
запобіганні насильницької 
злочинності

Шеховцов І. Є. д.ю.н., проф.
Шостко О. Ю.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

28.01.2015

754 Звільнення від криміналь-
ної відповідальності за 
ухилення від сплати по-
датків, зборів (обов’язкових 
платежів) за ч. 4, ч. 5 ст. 212 
КК України

Олійниченко В. В. д.ю.н., проф.
Борисов В. І.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

25.02.2015



150

755 Кримінологічна харак-
теристика і запобігання 
злочинам проти порядку 
проходження військової 
служби

Артеменко О. М. д.ю.н., проф.
Голіна В. В.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

25.02.2015

756 Кримінологічна характе-
ристика та запобігання 
фальшивомонетництву

Михалік О. І. к.ю.н., с.н.с.
Колодяжний М. Г.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

25.02.2015

757 Строки в кримінальному 
праві та їх значення

Назаренко А. О. к.ю.н., доц. 
Орловський Р. С.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

25.03.2015

758 Кримінальна відповідаль-
ність за ухилення від прохо-
дження служби цивільного 
захисту в особливий період 
чи у разі проведення цільо-
вої мобілізації (ст. 336-1 КК 
України)

Назарчук В. В. д.ю.н., доц.
Демидова Л. М.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

18.11.2015
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759 Класифікації злочинів та 
їх кримінально-правове 
значення

Гриненко І. О. к.ю.н., доц.
Ус. О. В.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

23.12.2015

760 Запобігання професійній 
віктимізації 

Касютіна А. Ю. к.ю.н., доц.
Юрченко О. Ю.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

23.12.2015

761 Кримінологічна характе-
ристика та запобігання 
привласненню, розтраті 
або заволодінню чужим 
майном шляхом зловжи-
вання службовою особою 
своїм службовим стано-
вищем 

Євдокимов С. М. к.ю.н., доц.
Валуйська М. Ю.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

23.12.2015

762 Запобігання шахрайству у 
сфері інвестиційної діяль-
ності

Проскурняк І. Г. к.ю.н., доц.
Мозоль А. П.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.10.2014

763 Запобігання шахрайству, 
що вчиняються жінками в 
Україні

Таран Т. Г. к.ю.н., доц.
Мозоль А. П.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2014
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764 Кримінальна відповідаль-
ність за постановлення 
суддею (суддями) завідомо 
неправосудного рішення

Пономарьо-
ва М. С.

д.ю.н., проф.
Хавронюк М. І.

Національна академія 
внутрішніх справ

24.02.2015

765 Предмет злочинів у сфері 
службової діяльності та 
професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням 
публічних послуг

Бондаренко О. С. к.ю.н., доц.
Кришевич О. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.09.2015

766 Кримінальна відпові-
дальність за порушення 
встановлених правил 
обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів

Джумак А. В. к.ю.н., доц.
Кісілюк Е. М.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.09.2015

767 Злісна непокора вимогам 
адміністрації установи 
виконання покарань: 
кримінально-правова та 
кримінально-виконавча 
характеристика

Бондарєва К. В. д.ю.н., проф.
Богатирьов І. Г.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

768 Кримінальна відповідаль-
ність за заклики до вчи-
нення дій, що загрожують 
громадському порядку

Горох А. О. к.ю.н., доц.
Процюк О. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

769 Кримінологічні засади 
індивідуалізації покарання 
неповнолітніх в Україні

Кідіна Н. В. к.ю.н., доц.
Кулакова Н. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015
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770 Шахрайство у сфері на-
дання туристичних послуг: 
кримінально-правова харак-
теристика та запобігання

Клименко О. А. д.ю.н., проф.
Савченко А. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

771 Кримінально-правова ха-
рактеристика перешкоджан-
ня діяльності народного 
депутата України та депута-
та місцевої ради

Ладнюк В. Р. к.ю.н., доц.
Бабаніна В. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

772 Звільнення неповнолітніх 
від покарання та його від-
бування

Сілкова А. О. д.ю.н., проф.
Шакун В. І.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

773 Віктимологічна профілак-
тика корисливих насиль-
ницьких злочинів щодо 
дітей в Україні

Білоус В. П. к.ю.н., доц.
Кулакова Н. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

774 Правові та організаційні 
засади захисту прав засу-
джених до позбавлення волі 
в Україні

Домбровська Н. С. к.ю.н., доц.
Поліщук Г. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

775 Запобігання шахрайству у 
сфері іпотечного кредиту-
вання

Запорожець С. А. к.ю.н., с.н.с.
Мозоль С. А.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

776 Запобігання шахрайству у 
сфері банківського креди-
тування

Коломієць К. О. к.ю.н., доц.
Мозоль А. П.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015
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777 Запобігання суїциду серед 
засуджених у виправних 
колоніях України

Остропіль-
ська А. А.

к.ю.н., доц.
Поліщук Г. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

778 Прокуратура як суб’єкт запо-
бігання злочинам в Україні

Супруненко Д. О. д.ю.н., проф.
Колб О. Г.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

779 Душпастирська опіка 
засуджених у виправних 
колоніях в Україні

Вронська А. С. к.ю.н., доц.
Палій М. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

780 Запобігання незаконному 
обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин їх 
аналогів або прекурсорів у 
місцях позбавлення волі в 
Україні

Тищенко Є. В. к.ю.н., доц.
Стеблинська О. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

781 Реалізація умовно-до-
строкового звільнення від 
відбування покарання за 
законодавством України

Настасяк О. І. д.ю.н.
Богатирьова О. І.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015

782 Кримінально-правова 
охорона порядку одержання 
доказів у кримінальному 
провадженні
(перезатвердження теми)

Мельніченко М. І. к.ю.н., доц.
Загиней З. А.

Національна академія 
прокуратури України

26.02.2015

783 Кримінально-правова охо-
рона професійної діяльнос-
ті, пов’язаної з наданням 
публічних послуг
(перезатвердження теми)

Рябенко М. В. к.ю.н., доц.
Загиней З. А.

Національна академія 
прокуратури України

26.02.2015
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784 Корупційна злочинність 
службових осіб юридичних 
осіб приватного права
(перезатвердження теми)

Шмаль Л. М. д.ю.н., проф.
Ярмиш О. Н.

Національна академія 
прокуратури України

28.04.2015

785 Кримінальна відповідаль-
ність за незаконне усинов-
лення та розголошення його 
таємниці
(перезатвердження теми)

Чолан Т. А. к.ю.н.
Триньова Я. О.

Національна академія 
прокуратури України

28.04.2015

786 Кримінально-правова 
характеристика підкупу 
працівника підприємства, 
установи чи організації
(перезатвердження теми)

Ковальова І. С. к.ю.н., доц.
Арманов М. Г.

Національна академія 
прокуратури України

09.11.2015

787 Кримінально-правова 
політика України в со-
ціокультурному дискурсі 
православ’я
(уточнення теми)

Бухтіярова К. С. д.ю.н., проф.
Туляков В. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

26.02.2015

788 Кримінальна відповідаль-
ність за умисне порушення 
вимог законодавства про 
запобігання легалізації 
(відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом, або фінансування 
тероризму 

Бровко В. М. д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015
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789 Кримінально-правовий 
вплив на прояви криміналь-
ної субкультури

Орендарчук Л. М. д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

790 Криміногенна ситуація у 
механізмі насильницьких 
злочинів
(зміна теми)

Дика Є. О. д.ю.н., проф.
Дрьомін В. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

791 Залишення в небезпеці та 
ненадання допомоги особі, 
яка перебуває в небезпечно-
му для життя стані: кримі-
нологічне дослідження 

Махатадзе К. Г. д.ю.н., проф.
Дрьомін В. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

792 Кримінологічна характе-
ристика та запобігання 
корисливої насильницької 
злочинності на залізнично-
му транспорті
(перезатвердження теми)

Бугаєць А. В. д.ю.н., проф.
Голіна В. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

26.12.2014

793 Застосування угод про 
примирення та визнання 
винуватості у кримінально-
му праві України

Глоба М. М. к.ю.н., проф.
Тютюгін В. І.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

794 Кримінальна відпові-
дальність за зловживання 
повноваженнями особи, які 
надають публічні послуги

Лазарев В. М. к.ю.н., доц.
Пономарен-
ко Ю. А.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015
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795 Кримінальна відповідаль-
ність за незаконне заволо-
діння ґрунтовим покривом 
(поверхневим шаром) зе-
мель (ст. 2391 КК України)

Олійник О. С. к.ю.н., доц.
Гізімчук С. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

796 Конфіскація за криміналь-
ним правом України

Бідна О. І. д.ю.н., проф.
Тютюгін В. І.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

25.12.2015

797 Кримінальна відповідаль-
ність за забруднення або 
псування земель

Іщенко М. В. д.ю.н., проф.
Тацій В. Я.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

798 Кримінальна відповідаль-
ність за диверсію

Климосюк А. С. к.ю.н., доц.
Киричко В. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

799 Звільнення від відбування 
покарання вагітних жінок 
і жінок, які мають дітей ві-
ком до трьох років

Плахотник Г. В. к.ю.н., доц.
Пономарен-
ко Ю. А.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

800 Засоби вчинення злочину: 
кримінально-правове зна-
чення

Прудников Я. В. д.ю.н., проф.
Панов М. І.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

801 Участь громадськості у 
запобіганні корупційної 
злочинності в Україні

Білецький А. В. д.ю.н., доц.
Головкін Б. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

802 Запобігання злочинам, 
пов’язаним з вандалізмом

Бочарова К. А. к.ю.н., доц.
Лукашевич С. Ю.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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803 Запобігання злочинам 
корупційної спрямованості, 
що вчиняються при перетині 
державного кордону України

Олійник Д. О. д.ю.н., доц.
Головкін Б. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

804 Міжнародно-правові ме-
ханізми забезпечення прав 
засуджених до позбавлення 
волі

Краснокут-
ський О. В.

к.ю.н., доц.
Романов М. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

805 Кримінологічна характе-
ристика перешкоджання 
службовій діяльності пра-
цівників правоохоронних 
органів та його запобігання

Єрмолаєва- 
Задорожна С. В.

д.ю.н., доц.
Головкін Б. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

806 Запобігання корисливо-на-
сильницькій злочинності 
неповнолітніх

Єпіфанов О. С. к.ю.н., доц.
Лукашевич С. Ю.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

807 Кримінологічна характерис-
тика та запобігання терорис-
тичній діяльності в Україні

Мокляк В. В. к.ю.н., доц.
Романов М. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

808 Запобігання злочинності у 
прикордонних регіонах Пів-
дня України

Чекмарьова І. М. д.ю.н., доц. 
Конопель-
ський В. Я.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

30.06.2015

809 Кримінально-правові та 
кримінально-виконавчі 
засади звільнення неповно-
літніх від відбування пока-
рання з випробуванням

Капленко Т. В. к.ю.н., доц.
Кулик Л. М.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015
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810 Місце вчинення злочину 
за кримінальним правом 
України

Родіонова Т. В. д.ю.н., проф.
Музика А. А.

Одеський національ-
ний університет імені
І. І. Мечникова

23.01.2015

811 Кримінальна відповідаль-
ність за забруднення атмос-
ферного повітря

Васильєв М. Р. к.ю.н., доц.
Павленко Т. А.

Харківський націо-
нальний педагогічний 
університет  
ім. Г. С. Сковороди

01.12.2015

812 Кримінальна відповідаль-
ність за посягання на життя 
журналіста

Діхтяр О. В. д.ю.н., доц.
Ященко А. М.

Харківський націо-
нальний педагогічний 
університет  
ім. Г. С. Сковороди

01.12.2015

813 Кримінальна відповідаль-
ність за постановлення 
суддею (суддями) завідо-
мо неправдивого вироку, 
рішення, ухвали або по-
станови

Ходіч М. М. д.ю.н., доц.
Ященко А. М.

Харківський націо-
нальний педагогічний 
університет  
ім. Г. С. Сковороди

01.12.2015

814 Кримінальна відпові-
дальність за неналежне 
виконання професійних 
обов’язків медичним або 
фармацевтичним праців-
ником

Михайлов М. В. к.ю.н., доц.
Павленко Т. А.

Харківський націо-
нальний педагогічний 
університет  
ім. Г. С. Сковороди

01.12.2015

815 Призначення покарання 
за сукупністю злочинів та 
вироків

Попій А. С. к.ю.н., доц. 
Шинкарьов Ю. В.

Харківський націо-
нальний педагогічний 
університет  
ім. Г. С. Сковороди

01.12.2015
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816 Призначення покарання за 
незакінчений злочин та зло-
чин вчинений у співучасті

Попій Д. С. к.ю.н., доц. 
Шинкарьов Ю. В.

Харківський націо-
нальний педагогічний 
університет  
ім. Г. С. Сковороди

01.12.2015

817 Загальноосвітнє і профе-
сійно-технічне навчання 
засуджених до позбавлення 
волі

Березньов М. В. д.ю.н., проф. 
Трубников В. М.

Харківський націо-
нальний педагогічний 
університет  
ім. Г. С. Сковороди

01.12.2015

818 Механізм протидії злочин-
ності у сфері громадської 
безпеки (уточнення теми)

Ярмиш Н. О. д.ю.н., проф.
Литвинов О. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

25.09.2015

819 Кримінологічна характе-
ристика та запобігання 
злочинам у сфері випуску 
та обігу цінних паперів

Дьяченко О. Г. д.ю.н., проф.
Литвинов О. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

820 Кримінальна відповідаль-
ність за умисне вбивство з 
мотивів расової, національної 
чи релігійної нетерпимості

Миронець П. В. д.ю.н., доц.
Харченко В. Б.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

821 Кримінальна відповідаль-
ність за протиправний 
вплив на результати офі-
ційних спортивних змагань

Ледяєва І. В. к.ю.н., доц.
Кундеус В. Г.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

822 Кримінально-правова 
характеристика насильства 
над населенням у районі 
воєнних дій (ст. 433 Кримі-
нального кодексу України)

Мухамеджано-
ва А. Р.

д.ю.н., проф.
Житний О. О.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015
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823 Кримінальна відповідаль-
ність за порушення правил 
поводження зі зброєю, 
а також із речовинами і 
предметами, що станов-
лять підвищену небезпеку 
для оточення (ст. 414 КК 
України)

Кулькіна Я. С. д.ю.н., проф.
Житний О. О.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

824 Кримінально-правова 
характеристика перешко-
джання законній діяльності 
професійних спілок, полі-
тичних партій, громадських 
організацій (ст. 170 КК 
України)

Фоменко М. В. д.ю.н., проф.
Литвинов О. М.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

825 Кримінальна від-
повідальність за 
незаконне прове-
дення аборту: по-
рівняльно-правове 
дослідження

Новицька Т. Я. д.ю.н., проф.
Фесенко Є. В.

Академія 
адвокатури 
України

26.03.2015 Є захищена дисертація 
Павленко І. В. «Кримі-
нальна відповідальність 
за незаконне проведен-
ня аборту» (у 2013 р.), 
в якій також враховано 
зарубіжний досвід
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826 Кримінальна 
відповідальність 
за протиправне за-
володіння майном 
підприємства, 
установи, органі-
зації

Грищен-
ко Н. М.

к.ю.н., доц.
Бабанін С. В.

Дніпропе-
тровський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема потребує уточнен-
ня предмета досліджен-
ня, адже не зрозуміло, 
які види злочинів 
проти власності будуть 
розглядатися. Треба 
також мати на увазі, що 
за цією темою запла-
новане кандидатське 
дослідження у ЛДУВС 
(Федулова І. М.)

827 Кримінальна від-
повідальність за 
перешкоджання 
законній діяльнос-
ті Збройних сил 
України та інших 
військових форму-
вань

Майстрен-
ко О. В.

к.ю.н.
Соболь О. І.

Дніпропе-
тровський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Мати на увазі, що така 
сама тема подана до 
затвердження Ясинов-
ським П. В.

828 Кримінологічні 
засади запобі-
гання та протидії 
злочинам у сфері 
економічних від-
носин

Сосков Р. М. д.ю.н., проф. 
Корнякова Т. В.

Дніпропе-
тровський 
національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара

25.11.2014 Тема сформульована за-
надто широко. Потребує 
уточнення та конкретиза-
ції. Тема також потребує 
уточнення з урахуван-
ням співвідношення між 
термінами «запобігання» 
та «протидія», що засто-
совується у назві
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829 Діяльність орга-
нів прокуратури 
щодо запобігання 
злочинам у сфері 
службової діяль-
ності

Наумен-
ко Ю. О.

к.ю.н., доц.
Юзікова Н. С.

Дніпропе-
тровський 
національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара

18.12.2014 Тема не відповідає спе-
ціальності 12.00.08

830 Кримінально-пра-
вова характерис-
тика порушення 
чинних на тран-
спорті правил

Хейлик В. В. д.ю.н., проф. 
Корнякова Т. В.

Дніпропе-
тровський 
національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара

30.04.2015 Тема потребує уточнен-
ня. Треба зробити по-
силання на ст. 291 КК

831 Кримінальна 
відповідальність 
за ухилення від 
сплати коштів на 
утримання непра-
цездатних батьків
(уточнення теми)

Дегтя-
рьов С. Є.

к.ю.н., с.н.с.
Назимко Є. С.

Донецький 
юридичний 
інститут 
МВС України

25.02.2015 Мати на увазі, що подіб-
на тема затверджена для 
Шульги А. Є. «Кри-
мінальна відповідаль-
ність за ухилення від 
обов’язків та їх неви-
конання щодо дітей та 
непрацездатних батьків  
(ст. 164–166 КК України)»

832 Засоби масової ін-
формації у системі 
протидії злочинам, 
що посягають 
на основи націо-
нальної безпеки 
України

Уманець В. М. д.ю.н., проф.
Кваша О. О.

Інститут дер-
жави і права 
ім. В. М. Ко- 
рецького 
НАН України

12.11.2015 Тема потребує уточнен-
ня щодо місця ЗМІ у 
протидії злочинам
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833 Кримінально-
правові та кримі-
нологічні засади 
протидії створен-
ню та діяльності 
терористичних 
груп і терористич-
них організацій в 
Україні

Криворуч-
ко І. О.

д.ю.н., проф.
Кваша О. О.

Київський 
університет 
права
НАН України

27.02.2015 За такою темою вже 
є захищені дисертації 
(див. попередні тема-
тики)

834 Кримінально-пра-
вова протидія зло-
чинам проти волі 
особи (за статтями 
розділу ІІІ Особли-
вої частини КК 
України)

Наумова О. С. к.ю.н.
Бабанли Р. Ш.

Київський 
університет 
права
НАН України

27.02.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретиза-
ції, а саме – уточнення 
переліку статей розді-
лу ІІІ Особл. част. КК 
України

835 Бандитизм: кри-
мінально-правова 
характеристика та 
сучасні проблеми 
кваліфікації

Гаврилов Ю. Г. д.ю.н., доц.
Абакумо-
ва Ю. В.

Класичний 
приватний 
університет

18.11.2015 Назва теми потребує 
корегування

836 Примусові заходи 
медичного харак-
теру: кримінально-
правовий аспект

Беклємі-
щєв С. О.

д.ю.н., доц.
Абакумо-
ва Ю. В.

Класичний 
приватний 
університет

23.12.2015 Мати на увазі, що є 
захищена кандидатська 
дисертація Жук І. В. 
«Примусові заходи 
медичного характеру та 
примусове лікування» 
(2009 р.)
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837 Канадська модель 
застосування 
покарання у виді 
позбавлення  
волі

Лисенко Є. А. д.ю.н., проф.
Денисова Т. А.

Класичний 
приватний 
університет

18.11.2015 Бажано уточнити назву 
щодо можливості запо-
зичення досвіду

838 Кримінальна 
агресія особи та її 
запобігання

Григорьє-
ва О. В.

к.ю.н., доц.
Карпенко М. І.

Класичний 
приватний 
університет

18.11.2015 Тема сформульована 
некоректно, потребує 
уточнення. Мати на 
увазі, що у 2013 р. була 
захищена дисертація на 
схожу тему

839 Кримінальна 
відповідальність 
за декларування 
недостовірної 
інформації

Полькін К. К. д.ю.н., доц.
Письмен-
ський Є. О.

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ імені 
Е. О. Дідо-
ренка

27.03.2015 Тема потребує уточ-
нення

840 Конфіскація май-
на як інший захід 
кримінально- 
правового харак-
теру за кримі-
нальним правом  
України

Мавдрик А. О. к.ю.н., доц.
Созан-
ський Т. І.

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.11.2015 Тема потребує уточ-
нення, оскільки кон-
фіскація майна є видом 
покарання, а не іншим 
кримінально-правовим 
заходом
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841 Кримінальна від-
повідальність за 
незаконне прове-
дення аборту

Романюк Х. І. к.ю.н., доц.
Телефан-
ко Б. М.

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.11.2015 Мати на увазі, що за 
темою також запла-
новано дослідження 
Новицькою Т. Я. Крім 
того, є захищена ди-
сертація Павленко І. В. 
«Кримінальна відпові-
дальність за незаконне 
проведення аборту» 
(2013 р.), у якій також 
враховано зарубіжний 
досвід

842 Кримінальна 
відповідальність 
за протиправне за-
володіння майном 
підприємства, 
установи, органі-
зації

Федулова І. М. к.ю.н., доц.
Аврамен-
ко О. В.

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.11.2015 Предмет дослідження 
потребує уточнення, 
оскільки не зрозуміло, 
які види злочинів будуть 
розглядатися. Мати на 
увазі, що тема співпа-
дає з назвою ди сертації 
Грищенко Н. М.

843 Реалізація прин-
ципу рівності у 
кримінальному 
праві України

Кондра М. Я. к.ю.н., доц.
Хилюк С. В.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 Тема потребує уточ-
нення, оскільки неви-
значеним є предмет 
дослідження. Крім того, 
ця тема була заявлена 
у 2014 р. (див. п. 859 за 
минулий рік)
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844 Телеологічне 
тлумачення кримі-
нального закону

Явор-
ська Х. М.

к.ю.н., доц.
Марін О. К.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 Тема дослідження по-
требує уточнення, її ба-
жано узгодити з назвою 
другого розділу Загаль-
ної частини КК України. 
Крім того, ця тема була 
заявлена у 2014 р. (див. 
п. 861 за минулий рік)

845 Кримінологічна ха-
рактеристика та за-
побігання проявам 
корупції у системі 
правосуддя

Поліщук А. О. д.ю.н., проф.
Бойко А. М.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 Ця тема була заявлена 
у 2014 р. (див. п. 777 за 
минулий рік)

846 Кримінальна від-
повідальність за 
зловживання вла-
дою, службовим 
становищем або 
повноваженнями 
за Кримінальним 
кодексом України 
(ст. ст. 364, 364-1, 
365-2 КК України)

Яцині- 
на М.-М. С.

к.ю.н., доц.
Марін О. К.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 Ця тема вже була заяв-
лена у 2014 р. (див.  
п. 858 за минулий рік)

847 Кримінологічне 
дослідження ла-
тентної корупцій-
ної злочинності

Федик Н. З. д.ю.н., проф.
Бойко А. М.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 Ця тема вже була заяв-
лена у 2014 р. (див.  
п. 776 за минулий рік)
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848 Імплементація 
норм міжнародно-
го кримінального 
права про воєнні 
злочини у Кримі-
нальний кодекс 
України

Піддубна М. В. к.ю.н., доц.
Сенько М. М.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 Тема потребує уточ-
нення, враховуючи 
захищені докторські 
та кандидатські ди-
сертації. Крім того, ця 
тема вже була заявлена 
у 2014 р. (див. п. 862 за 
минулий рік)

849 Кримінально-
правова охорона 
свободи договору

Гринчи-
шин О. А.

к.ю.н., доц.
Антонюк Н. О.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.02.2015 Не конкретизовано 
предмет досліджен-
ня. Невідомо, про які 
злочини за КК України 
йдеться. Крім того, ця 
тема була заявлена у 
2014 р. (див. п. 860 за 
минулий рік)

850 Корупційні зло-
чини: проблеми 
кваліфікації та 
покарання

Немеш І. В. д.ю.н., проф.
Орлов-
ська Н. М.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015 Тема є занадто широ-
кою для рівня канди-
датської дисертації

851 Кримінологічні 
засади запобігання 
контрабанді на 
сучасному етапі в 
Україні

Паламар-
чук Г. В.

д.ю.н., проф.
Орлов-
ська Н. М.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації
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852 Кримінальна від-
повідальність за 
перешкоджання 
законній діяльнос-
ті Збройних Сил 
України та інших 
військових форму-
вань (ст. 1141 КК 
України)

Ясинов-
ський П. В.

д.ю.н., доц.
Демидова Л. М.

Науково-
дослідний 
інститут 
вивчення 
проблем 
злочинності 
імені академі-
ка В. В. Ста-
шиса НАПрН 
України

18.11.2015 Слід мати на увазі, що 
така сама тема подана 
до затвердження Май-
стренко О. В.

853 Запобігання 
органами внут-
рішніх справ 
України незакон-
ним заволодінням 
автотранспорт-
ними засобами, 
що вчиняються 
організованими 
групами (уточнен-
ня теми)

Татаріна О. Ю. д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

03.07.2015 Предмет дослідження 
потребує уточнення, 
оскільки в назві вжи-
вається термін «органи 
внутрішніх справ», 
який виключено із за-
конодавства

854 Запобігання злочи-
нам у сфері будів-
ництва недержав-
ними суб’єктами 
сектору безпеки в 
Україні

Вавриш А. В. к.ю.н., доц.
Вознюк А. А.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

30.09.2015 Треба конкретизувати 
тему щодо недержав-
них суб’єктів сектору 
безпеки
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855 Незаконний ви-
добуток та обіг 
корисних копалин 
загальнодержавно-
го значення: кри-
мінально-правова 
характеристика та 
запобігання

Мельник Т. Д. к.ю.н., доц.
Кісілюк Е. М.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

29.10.2015 Предмет дослідження 
потребує уточнення, 
оскільки запобігання є 
складовою криміноло-
гічної, а не криміналь-
но-правової характе-
ристики

856 Кримінально-
правова характе-
ристика погрози 
або насильства 
щодо журналіста в 
Україні

Волков-
ська А. С.

к.ю.н., доц.
Бабаніна В. В.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

25.11.2015 Мати на увазі, що тема 
дисертації певним 
чином співпадає із те-
мою дисертації Янчен-
ко К. А.

857 Взаємодія органів 
пробації з релігій-
ними організаці-
ями у запобіганні 
рецидивним зло-
чинам неповноліт-
ніх в Україні

Коренюк А. А. к.ю.н., доц.
Палій М. В.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

22.12.2015 Тема потребує уточ-
нення. В Україні поки 
що не функціонують 
органи апробації

858 Суб’єкт військо-
вих злочинів

Полегень-
ка О. Р.

к.ю.н., доц.
Туркот М. С.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

31.03.2015 Тема сформульована 
широко і потребує уточ-
нення. Мати також на 
увазі, що за подібною 
темою вже були захи-
щені дисертації
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859 Кримінально-
правова реститу-
ція: порівняльні 
аспекти 

Бара-
нов М. Ю.

д.ю.н., проф.
Туляков В. О.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульована 
дещо широко. Крім 
того, не зрозуміло, з 
чим буде здійснюватися 
порівняння

860 Кримінально-
правова характе-
ристика злочинів 
у сфері викорис-
тання природних 
ресурсів

Маковець-
ка А. О.

д.ю.н., проф.
Туляков В. О.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульована 
занадто широко, не від-
повідає рівню канди-
датської дисертації

861 Імпульсивна зло-
чинність: криміно-
логічні проблеми 
вивчення та запо-
бігання 

Прижби-
ло О. В.

д.ю.н., проф.
Дрьомін В. М. 

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульована 
некоректно, оскільки 
майже вся ситуаційна 
злочинність має імпуль-
сивний характер

862 Засоби масової 
інформації в меха-
нізмі запобігання 
злочинності 

Мокряк М. О. к.ю.н., доц.
Стрелков-
ська Ю. О.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації

863 Кримінологічні за-
сади забезпечення 
безпеки суб’єктів 
та учасників 
кримінально-вико-
навчої діяльності 
України

Морозо-
ва О. М.

д.ю.н., проф.
Колб О. Г.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

26.03.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації
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864 Кримінально-ви-
конавче право в 
працях І. О. Мали-
новського

Матвій-
чук М. А.

д.ю.н., проф. 
Попелюш-
ко В. О.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

26.11.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації

865 Предмет злочину: 
поняття, види та 
значення

Мако-
дзьоб А. В.

к.ю.н., доц.
Орлов-
ський Р. С.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого 

25.12.2015 Тема надто широка для 
кандидатської дисерта-
ції. Крім того, за цією 
темою вже захищена 
дисертація Є. В. Ла-
щука

866 Віктимологічна 
профілактика 
перешкоджання 
професійній діяль-
ності журналістів

Чернєва С. В. к.ю.н., доц.
Лукаше-
вич С. Ю.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Мати на увазі, що за 
подібною темою була 
захищена дисертація 
Заєць І. В.

867 Запобігання 
злочинам проти 
життя та здоров’я 
особи, вчиненим 
неповнолітніми у 
регіонах України

Бібік І. С. д.ю.н., доц.
Бабенко А. М.

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

01.12.2015 Тема сформульована 
не зовсім коректно. 
В назві теми зайвим 
видається викорис-
тання формулювання 
«у регіонах України», 
оскільки коло таких 
регіонів не звужується, 
то дослідженню під-
лягають фактично усі 
регіони
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868 Кримінологічна 
характеристика 
та запобігання ре-
цидивній злочин-
ності у регіонах 
України

Бурдега Р. В. д.ю.н., доц.
Бабенко А. М.

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

01.12.2015 Тема дослідження по-
требує відмежування 
від уже захищених ро-
біт (Батиргареєва В. С. 
«Кримінологічні засади 
запобігання рецидивній 
злочинності в Україні» 
(2010 р.)). Крім того, 
потребує уточнення 
термін «регіони

869 Кримінально-
правові та кримі-
нологічні засади 
протидії шахрай-
ствам, вчиненим 
з використанням 
комп’ютерних 
мереж

Лефтеров Л. В. д.ю.н., доц.
Бабенко А. М.

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

01.12.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації

870 Кримінологічні 
засади запобігання 
незаконному обігу 
зброї у регіонах 
України

Михайлев-
ська Д. В.

д.ю.н., доц.
Бабенко А. М.

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

01.12.2015 Тема сформульована не 
зовсім коректно. В назві 
теми зайвим видається 
використання форму-
лювання «у регіонах 
України», оскільки 
коло таких регіонів не 
звужується, то дослі-
дженню підлягають усі 
регіони
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871 Розвиток запо-
бігальної функції 
цивільного права 
(за матеріалами 
ФРН та України)

Медведє-
ва О. В.

д.ю.н., проф.
Мошак Г. Г.

Одеський 
національний 
морський 
університет

26.02.2014 Тема не повною мірою 
відповідає спеціаль-
ності 12.00.08. Предмет 
дослідження потребує 
конкретизації, адже 
немає запобігальної 
функції, є запобіжна. 
Крім того, не зрозуміло, 
про запобіжну функцію 
чого ідеться – злочинів, 
правопорушень, в остан-
ньому випадку – яких?

872 Кримінально-
правовий аспект 
отримання непра-
вомірної вигоди 
службовою особою

Мацко В. В. к.ю.н., доц. 
Виногра-
дов А. К.

Одеський 
національний 
морський 
університет

25.02.2015 Предмет дослідження 
визначений занадто 
широко, потрібна кон-
кретизація

873 Кримінально-пра-
вова охорона дер-
жавної таємниці

Михайлу-
ца М. І.

к.ю.н., доц. 
Виногра-
дов А. К.

Одеський 
національний 
морський 
університет

25.02.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації

874 Кримінально-пра-
вові засади проти-
дії порушенням 
правил безпеки 
дорожнього руху 
та експлуатації 
транспорту

Кошко Л. О. к.ю.н., доц. 
Виногра-
дов А. К.

Одеський 
національний 
морський 
університет

27.05.2015 Предмет дослідження 
визначений занадто 
широко, не відповідає 
рівню кандидатської 
дисертації
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875 Кримінально-
правова охорона 
приватного життя 
в Україні

Барабаш О. Л. к.ю.н., доц.
Миколен-
ко О. М

Одеський 
національ-
ний універ-
ситет імені 
І. І. Мечни-
кова

23.01.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації, 
визначений занадто 
широко

876 Охорона права на 
безпечні умови 
праці за кримі-
нальним законо-
давством України

Козераць-
ка О. С.

к.ю.н., доц.
Дришлюк І. А.

Одеський 
національ-
ний універ-
ситет імені 
І. І. Мечни-
кова

23.01.2015 Тема сформульована 
некоректно, потребує 
редакційного уточнення

877 Злочини агресії: 
кримінально-полі-
тичні аспекти

Котирло О. В. д.ю.н., проф.
Савінова Н. А.

Прикарпат-
ський на-
ціональний 
університет
ім. В. Стефа-
ника

15.12.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації, 
визначений занадто 
широко

878 Кримінально-пра-
вове забезпечення 
охорони законної 
професійної діяль-
ності журналістів

Поп К. В. к.ю.н., доц. 
Медиць-
кий І. Б.

Прикарпат-
ський на-
ціональний 
університет
ім. В. Стефа-
ника

15.12.2015 Мати на увазі, що 
в 2014 р. захищено 
кандидатську дисерта-
цію Безпалько Я. С. за 
темою «Кримінальна 
відповідальність за пе-
решкоджання законній 
професійній діяльності 
журналістів»
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879 Привід в структурі 
складу злочину

Тарас В. М. к.ю.н., доц.
Козич І. В.

Прикарпат-
ський на-
ціональний 
університет
ім. В. Стефа-
ника

15.12.2015 Тема сформульована 
некоректно, потребує 
редакційного уточнення

880 Кримінально-пра-
вове забезпечення 
охорони виконан-
ня угод про при-
мирення

Потяк В. І. к.ю.н., доц.
Микитин Ю. І.

Прикарпат-
ський на-
ціональний 
університет
ім. В. Стефа-
ника

15.12.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації

881 Кримінально-пра-
вове забезпечення 
охорони резуль-
татів офіційних 
спортивних 
змагань

Старка А. Б. д.ю.н., проф.
Фріс П. Л.

Прикарпат-
ський на-
ціональний 
університет
ім. В. Стефа-
ника

15.12.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації

882 Кримінальна від-
повідальність за 
погрозу чи насиль-
ство щодо журна-
лістів

Янченко К. А. д.ю.н., доц.
Ященко А. М.

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
ім. Г. С. Ско-
вороди

01.12.2015 Тема потребує уточнен-
ня щодо зв’язку із ви-
конанням професійних 
обов’язків. Крім того, 
тема певним мірою 
співпадає із темою 
дисертації Волков-
ської А. С.
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883 Соціальна адапта-
ція звільнених від 
відбування по-
карання неповно-
літніх

Старіков О. В. д.ю.н., проф. 
Трубни-
ков В. М.

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
ім. Г. С. Ско-
вороди

01.12.2015 Тема потребує уточнен-
ня. Мати на увазі, що 
подібна тема неоднора-
зово досліджувалась

884 Суспільно-корисна 
праця засуджених 
до позбавлення 
волі

Коваль Т. О. д.ю.н., проф. 
Трубни-
ков В. М.

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
ім. Г. С. Ско-
вороди

01.12.2015 Тема потребує уточ-
нення, оскільки в назві 
не відбита специфіка 
спеціальності, за якою 
заявлена дисертація

885 Кримінальна від-
повідальність за 
сепаратизм

Ковален-
ко Д. В.

д.ю.н., доц. 
Харченко В. Б.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

30.01.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації. 
КК України не викорис-
товує поняття «сепара-
тизм»

886 Механізм реаліза-
ції кримінально-
виконавчої полі-
тики України та її 
реформування на 
сучасному етапі

Огород-
ник Є. І.

д.ю.н., проф. 
Литвинов О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

26.06.2015 Предмет дослідження 
занадто широкий і не 
відповідає рівню канди-
датської дисертації

887 Криміногенність 
засобів масо-
вої інформації: 
феноменологія та 
протидія

Семинякі-
на В. В.

д.ю.н., проф.
Литвинов О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

27.11.2015 Тема формульована не-
коректно.
ЗМІ, як соціальна ді-
яльність, не можуть 
бути криміногенними
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888 Кримінально-пра-
вова охорона адво-
катської діяльності 
в Україні

Мирошни-
ченко М. П.

д.ю.н., доц.
Харченко В. Б.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

27.11.2015 Предмет дослідження 
занадто широкий і по-
требує конкретизації

889 Правила застосу-
вання до юридич-
них осіб заходів 
кримінально-пра-
вового характеру

Паюнова Н. А. д.ю.н., доц.
Ященко А. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

27.11.2015 Тема сформульована 
некоректно, потребує 
редакційного уточнення

890 Кримінально-пра-
вова охорона прав 
пацієнтів

Акулова М. Ю. к.ю.н., доц.
Кундеус В. Г.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2015 Предмет дослідження 
потребує конкретизації
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; 
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(12.00.09)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

891 Теоретико-прикладні засади 
оперативно-розшукової протидії 
злочинам проти громадської без-
пеки кримінальною поліцією
(уточнення теми)

Кириченко О. В. д.ю.н., проф.
Скулиш Є. Д.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

24.12.2015

892 Теоретичні та праксеологічні 
основи розслідування військових 
злочинів

Давиденко В. С. д.ю.н., проф.
Черняв-
ський С. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

24.02.2015

893 Теоретичні засади проведення 
негласних слідчих (розшукових) 
дій у кримінальному процесі 
України

Тагієв С. Р. д.ю.н., проф. 
Богатирьов І. Г.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

25.06.2015

894 Теоретичні основи кримінально-
го процесуального доказування
(перезатвердження теми)

Вапнярчук В. В. Національний 
юридичний 
університет ім. 
Ярослава Мудрого

11.09.2015
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895 Теоретико-правові основи ви-
явлення та розслідування кримі-
нальних правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності

Горбаньов І. М. д.ю.н., проф.
Лисенко В. В.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

31.03.2015

896 Теоретичні основи методики роз-
слідування злочинів проти авто-
ритету органів державної влади у 
сфері правоохоронної діяльності

Гусєва В. О. д.ю.н., проф.
Степанюк Р. Л.

Харківський 
націо нальний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

15.07.2015

897 Реалізація міжнародних стандар-
тів кримінального судочинства в 
судовому провадженні в Україні

Коровайко О. І. д.ю.н., проф.
Юхно О. О.

Харківський 
націо нальний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

27.11.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

898 Теоретико-правові 
та організаційні за-
сади правовідносин 
суб’єктів сторони 
захисту у досудово-
му кримінальному 
провадженні України

Ботвінов Р. Г. д.ю.н., доц.
Татаров О. Ю.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Предмет дослі-
дження потребує 
уточнення
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899 Теорія і практика 
подолання протидії 
кримінальному пере-
слідуванню

Патрелюк Д. А. Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

30.09.2015 Тема сформу-
льована не-
коректно і не 
відповідає рівню 
докторської ди-
сертації

900 Предмет відання у 
кримінальному про-
цесі

Лоскутова М. С. д.ю.н., проф.
Лобойко Л. М.

Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

29.12.2015 Тема сформу-
льована не-
коректно і не 
відповідає рівню 
докторської ди-
сертації

901 Засади інформацій-
но-аналітичного за-
безпечення криміна-
лістичної діяльності

Бондар В. С. д.ю.н., проф.
Хаханов-
ський В. Г.

Луганський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

22.12.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно і по-
требує редакцій-
ного уточнення

902 Теоретичні, право-
ві та організаційні 
засади протидії 
оперативними під-
розділами злочинам 
проти моральності

Ємець О. М. д.ю.н., проф.
Черняв-
ський С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

30.09.2015 Тема є занад-
то вузькою і не 
відповідає рівню 
докторської ди-
сертації

903 Теоретичні основи 
та практика розслі-
дування злочинів у 
сфері будівництва

Запотоць-
кий А. П.

д.ю.н., проф.
Черняв-
ський С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Предмет до-
слідження не 
визначено
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904 Теорія та практика 
юридичної відпові-
дальності за право-
порушення в кримі-
нальному процесі

Андрушко О. В. д.ю.н., проф.
Шумило М. Є.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

24.12.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно і по-
требує редакцій-
ного уточнення

905 Правова природа 
процесуальної діяль-
ності на досудовому 
провадженні

Столітній А. В. Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Предмет до-
слідження не 
визначено

906 Теоретико-правові 
основи криміналіс-
тичного забезпечен-
ня слідчої діяльності

Берназ П. В. д.ю.н., проф.
Водько М. П.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

31.03.2015 Предмет дослі-
дження потребує 
уточнення

907 Теоретико-правові 
основи розсліду-
вання злочинів, 
пов’язаних із непра-
вомірною вигодою

Холостен-
ко А. В.

д.ю.н., проф.
Берназ В. Д.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

22.12.2015 Тема є занад-
то вузькою і не 
відповідає рівню 
докторських 
дисертацій

908 Теоретичні засади 
методики розслі-
дування злочинів 
проти виборчих прав 
громадян

Матюшко-
ва Т. П.

д.ю.н., проф. 
Волобуєв А. Ф.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема потребує 
уточнення

909 Застосування опера-
тивно-розшукових 
заходів у протидії 
злочинності

Ханькевич А. М. д.ю.н., с.н.с. 
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема сформу-
льована неко-
ректно і предмет 
дослідження по-
требує редакцій-
ного уточнення
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910 Система негласної 
роботи правоохорон-
них органів у проти-
дії злочинності (ком-
паративний аспект)

Манжай О. В. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

26.02.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди-
сертації

911 Оперативно-розшу-
кова протидія зло-
чинним посяганням 
на майно громадян 
органами внутрішніх 
справ

Деревягін О. О. д.ю.н., с.н.с. 
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

26.02.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди-
сертації

912 Оперативно-роз-
шукова протидія 
органів внутрішніх 
справ України злочи-
нам проти суспільної 
моралі

Грабазій І. А. д.ю.н., с.н.с. 
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

29.05.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди-
сертації

913 Судово-економічна 
експертиза: теоре-
тико-методологічні 
засади і практика 
реалізації

Євдокімен-
ко С. В.

д.ю.н., проф.
Петрова І. А.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

26.06.2015 Тема є занад-
то вузькою для 
докторської ди-
сертації

914 Засоби оператив-
но-розшукової 
діяльності органів 
внутрішніх справ 
України

Пеньков С. В. д.ю.н., с.н.с. 
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

26.06.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди-
сертації
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915 Концептуальні 
засади процесуаль-
ного статусу учас-
ників кримінального 
провадження, які 
захищають права та 
представляють за-
конні інтереси особи

Аблам-
ський С. Є.

д.ю.н., проф.
Юхно О. О.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

15.07.2015 Тема сформу-
льована не-
коректно і не 
відповідає рівню 
докторської ди
сертації

916 Концептуальні осно-
ви та структури сис-
темності криміналь-
ного судочинства 
України: стадії та 
окремі провадження

Сімонович Д. В. д.ю.н., с.н.с.
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

25.09.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно і по-
требує редакцій-
ного уточнення

917 Доказування у 
кримінальних 
провадженнях про 
злочини у сфері 
службової діяльності 
та професійної ді-
яльності, пов’язаної 
з наданням публіч-
них послуг

Шевчишен А. В. д.ю.н., доц.
Татаров О. Ю.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.10.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди
сертації

918 Процесуальні гаран-
тії учасників кримі-
нального процесу

Остафій-
чук Г. В.

д.ю.н., проф.
Слінько С. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

27.11.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди
сертації
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919 Концептуальні за-
сади співвідношення 
прав і обов’язків осо-
би і держави у кримі-
нальному процесі

Наумова А. О. д.ю.н., проф.
Корж В. П.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди-
сертації

920 Теоретико-методоло-
гічні та праксеоло-
гічні засади судових 
експертиз в кримі-
нальному процесі
(уточнення теми)

Щербаков-
ський М. Г.

д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

921 Теоретичні засади 
методики розсліду-
вання злочинів, що 
вчиняються з моти-
вів расової, націо-
нальної чи релігійної 
нетерпимості

Пазинич Т. А. д.ю.н., проф. 
Степанюк Р. Л.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема не від-
повідає рівню 
докторської ди-
сертації

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,

місяць, рік)
922 Інститут заочного прова-

дження в кримінальному 
судочинстві України

Маленко О. В. д.ю.н., проф.
Колесник В. А.

Академія адвокатури 
України

26.03.2015
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923 Розслідування злочинів 
повʼязаних із створенням 
або утриманням місць 
розпусти і звідництвом

Береза К. Ю. д.ю.н., проф.
Чаплинський К. О.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

24.09.2015 

924 Організація і тактика ви-
явлення та розслідування 
злочинів, пов’язаних з по-
рушенням прав інтелекту-
альної власності з викорис-
танням мережі Інтернет

Нєдов Р. С. к.ю.н.
Дараган В. В.

Дніпропетровський 
державний універси-
тет внутрішніх справ

26.11.2015 

925 Забезпечення безпеки 
осіб, які виконують спеці-
альне завдання з розкрит-
тя злочинної діяльності 
організованої групи чи 
злочинної організації 
(уточнення теми)

Котова В. В. к.ю.н., доц.
Волобуєва О. О.

Донецький юридич-
ний інститут МВС 
України

27.05.2015

926 Організаційно-тактичне 
забезпечення та правове 
регулювання розшуку пі-
дозрюваних та обвинува-
чуваних підрозділами На-
ціональної поліції України 
(уточнення теми)

Нестеров Д. І. д.ю.н., проф.
Ортинський В. Л.

Донецький юридич-
ний інститут МВС 
України

29.12.2015

927 Основи методики роз-
слідування незаконної 
порубки лісу (переза-
твердження теми) 

Пилипенко О. М. к.ю.н., доц.
Коваленко В. В.

Луганський держав-
ний університет вну-
трішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

22.12.2015
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928 Огляд місця події при 
розслідуванні злочинів, 
пов’язаних з викорис-
танням комп’ютерної 
техніки та комп’ютерних 
технологій

Бірюков Д. В. к.ю.н., доц.
Коваленко В. В.

Луганський держав-
ний університет вну-
трішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

30.04.2015

929 Розслідування заволо-
діння майном благодій-
ної організації шляхом 
зловживання службовою 
особою своїм службовим 
становищем

Антощак А. Р. к.ю.н., доц.
Коміссарчук Ю. А.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

28.10.2015

930 Методика розслідування 
незаконного видобуван-
ня корисних копалин 
загальнодержавного 
значення

Прокоп М. Р. к.ю.н., доц.
Марко С. І.

Львівський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

28.10.2015

931 Стандарти доказування 
у кримінальному прова-
дженні

Слюсарчук Х. Р. к.ю.н., доц.
Павлишин А. А.

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

25.02.2015

932 Контроль за вчиненням 
злочину: процесуальні і 
тактичні аспекти

Ліщинська О. Ю. к.ю.н., доц.
Калужна О. М.

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

25.02.2015

933 Угляд суду у криміналь-
ному провадженні

Дзиндра М. М. д.ю.н., проф.
Нор В. Т.

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

25.02.2015
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934 Процесуальний статус 
потерпілого в суді першої 
та апеляційної інстанцій

Кущев О. О. д.ю.н., проф.
Шило О. Г.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

28.01.2015

935 Зміна правової позиції 
прокурора в суді першої 
інстанції

Грушевська М. І. к.ю.н., доц.
Маринів В. І.

Науково-дослідний 
інститут вивчення 
проблем злочин-
ності імені акаде-
міка В. В. Сташиса 
НАПрН України

23.12.2015

936 Взаємодія оперативних 
підрозділів у протидії 
торгівлі людьми

Дубина В. І. д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

Національна академія 
внутрішніх справ

27.01.2015

937 Оскарження дій та рішень 
слідчого судді у кримі-
нальному провадженні

Міщенко К. Г. к.ю.н., доц.
Степанов О. О.

Національна академія 
внутрішніх справ

31.03.2015

938 Доказування шахрайства 
на об’єктах залізничного 
транспорту під час досу-
дового розслідування
(уточнення теми)

Босак О. О. д.ю.н., проф.
Галаган В. І.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.04.2015

939 Розслідування порушень 
правил безпечного ви-
користання промислової 
продукції або безпечної 
експлуатації будівель і 
споруд

Войтович Я. В. д.ю.н., с.н.с.
Таран О. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

30.09.2015
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940 Розслідування злочинів, 
пов’язаних з розбещен-
ням неповнолітніх

Авраменко С. М. к.ю.н., проф.
Весельський В. К.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

941 Розслідування умисних 
вбивств при перевищенні 
меж необхідної оборони

Груздь О. І. д.ю.н., доц.
Чорноус Ю. М.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

942 Розслідування незакон-
них дій з обладнанням 
для виготовлення нар-
котичних засобів, пси-
хотропних речовин та їх 
аналогів

Рівчаченко О. А. к.ю.н., с.н.с.
Стрільців О. М.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

943 Розслідування примушу-
вання до виконання чи 
невиконання цивільно-
правових зобов’язань

Фесенко О. М. к.ю.н., проф.
Ніколаюк С. І.

Національна академія 
внутрішніх справ

29.10.2015

944 Техніко-криміналістичне 
дослідження документів, 
що посвідчують особу

Білоус І. В. д.ю.н., проф.
Чернявський С. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

945 Оперативно-розшукова 
протидія привласненню 
та розтраті бюджетних 
коштів

Василевич Я. В. д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015

946 Розслідування втягнення 
неповнолітніх в заняття 
проституцією

Васін Д. О. к.ю.н., доц.
Пясковський В. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

25.11.2015
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947 Істотні порушення вимог 
кримінального процесу-
ального закону як під-
става для скасування чи 
зміни судового рішення

Безпала В. В. к.ю.н., доц.
Ніконенко М. Я.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

948 Виклик слідчим, про-
курором як захід забез-
печення кримінального 
провадження

Білоус О. Д. к.ю.н., доц.
Омельченко О. Є.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

949 Розслідування злочинів, 
пов’язаних з порушенням 
законів та звичаїв війни

Парій М. О. к.ю.н., доц.
Александренко О. В.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

950 Розгляд і вирішення кло-
потань учасників кримі-
нального провадження на 
стадії досудового розслі-
дування

Сухомлин Ю. В. д.ю.н., проф.
Удалова Л. Д.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

951 Розслідування легалізації 
(відмивання) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом, в Україні та Ве-
ликобританії: порівняль-
но-правове дослідження

Шрамченко В. Д. д.ю.н., проф.
Чернявський С. С.

Національна академія 
внутрішніх справ

22.12.2015

952 Відстрочка виконання 
вироку в кримінальному 
процесі України

Чернієнко А. О. д.ю.н., проф.  
Маляренко В. Т.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015
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953 Перевірка та оцінка до-
казів у кримінальному 
провадженні

Смуригін О. О. к.ю.н., доц.
Вернидубов І. В.

Національна академія 
прокуратури України

24.12.2015

954 Забезпечення права особи 
на свободу та особисту 
недоторканність під час 
застосування запобіжних 
заходів у кримінальному 
провадженні
(перезатвердження 
теми)

Волков К. Д. к.ю.н. Сапін О. В. Національна академія 
прокуратури України

25.06.2015

955 Процесуальні строки 
як гарантія дотримання 
конституційних прав 
особи під час досудового 
розслідування

Членов М. В. к.ю.н., доц.
Швидкова О. В.

Національна акаде-
мія Служби безпеки 
України

25.06.2015

956 Процесуально-право-
ві засади міжнародного 
розшуку органами до-
судового розслідування в 
Україні

Лящук О. М. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.01.2014

957 Заходи забезпечення кри-
мінального провадження 
як гарантія вирішення 
завдань кримінального 
судочинства

Моісеєнко М. Ю. к.ю.н., доц.
Потомська Н. А.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

23.01.2014
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958 Протидія розслідуванню 
кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних з не-
цільовим використанням 
бюджетних коштів

Пацало Л. В. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.02.2015

959 Діяльність слідчого по 
забезпеченню відшкоду-
вання збитків, завданих 
державі внаслідок вчи-
нення податкових право-
порушень

Петрук Г. С. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

26.02.2015

960 Процесуальні засади 
міжнародного співробіт-
ництва при розслідуванні 
кримінальних правопо-
рушень
(уточнення теми)

Антонюк А. Б. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

29.10.2015

961 Обмеження конститу-
ційних прав людини під 
час застосування заходів 
забезпечення криміналь-
ного провадження

Бобік В. П. д.ю.н., проф.
Назаров В. В.

Національний уні-
верситет державної 
податкової служби 
України

24.12.2015

962 Методика розслідування 
злочинів, пов’язаних із 
умисним випуском на ри-
нок України небезпечної 
продукції

Тімченко І. С. д.ю.н., проф.
Гумін О. М.

Національний уні-
верситет «Львівська 
політехніка»

23.06.2015
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963 Особливості розслідування 
злочинів, що вчиняються 
наркозалежними особами

Братінов І. І. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

964 Наукові основи адап-
тації криміналістичних 
методик у розслідуванні 
злочинів

Земляна О. А. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

965 Основи методики роз-
слідування злочинної 
діяльності у сфері кримі-
нального автобізнесу
(зміна теми)

Болгар О. В. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

966 Забезпечення слідчої 
таємниці на досудовому 
слідстві 

Пасечник М. Л. д.ю.н., проф.
Подобний О. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

967 Подолання протидії вияв-
ленню та розслідуванню 
вбивств на замовлення: 
криміналістичний аспект 

Климаш С. М. д.ю.н., проф.
Аркуша Л. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

968 Криміналістичне забезпе-
чення діяльності про-
курора у кримінальному 
провадженні 

Мукієнко Д. С. д.ю.н., проф.
Аркуша Л. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

969 Процесуальна самостій-
ність слідчого як гарантія 
всебічного, повного й 
неупередженого розслі-
дування у кримінальному 
проваджені (зміна теми) 

Кіпер О. О. д.ю.н., проф.
Аленін Ю. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.04.2015
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970 Процесуальний порядок 
розгляду та вирішення 
слідчим суддею клопо-
тань про обрання, зміну 
та скасування заходів 
забезпечення криміналь-
ного провадження

Дерменжи Є. А. к.ю.н., доц.
Гловюк І. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

971 Реалізація інституту 
сприяння захисту у кри-
мінально-процесуально-
му доказуванні
(уточнення теми)

Малахова О. В. 
(Чіпєра)

к.ю.н., доц.
Гловюк І. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

04.09.2015

972 Реалізація засади зма-
гальності при обрані, змі-
ні та скасуванні заходів 
забезпечення криміналь-
ного провадження

Бернацька А. В. к.ю.н., доц.
Шилін Д. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

973 Процесуальне керівни-
цтво досудового розслі-
дування у кримінальних 
провадженнях про коруп-
ційні злочини, вчинені 
працівниками правоохо-
ронних органів

Гагач В. А. к.ю.н., доц.
Шилін Д. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

974 Особливості застосування 
заходів забезпечення кри-
мінального провадження 
щодо окремих категорій 
осіб

Панасюк М. М. к.ю.н., доц.
Смирнов М. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015
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975 Особливості доказування 
при розгляді та вирішені 
слідчим суддею та судом 
клопотань про застосу-
вання заходів забезпечен-
ня кримінального прова-
дження

Завтур В. А. к.ю.н., доц.
Стоянов М. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

976 Забезпечення права на 
ефективний захист у кри-
мінальному провадженні 
України

Волошанів-
ська Т. В.

к.ю.н., доц.
Пожар В. Г.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

977 Процесуальне положення 
учасників, які сприяють 
здійсненню кримінально-
го провадження: правова 
регламентація та практи-
ка реалізації

Селезньова А. В. к.ю.н., доц.
Пожар В. Г.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

978 Організація і тактика 
використання соціальних 
мереж під час виявлення 
та розслідування злочинів 

Косолап О. В. к.ю.н., доц.
Калугін В. Ю.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

979 Контрольована закупка 
як форма контролю за 
вчиненням злочинів, 
пов’язаних з незаконною 
реалізацією підакцизних 
товарів

Світлицький О. О. к.ю.н., доц.
Калугін В. Ю.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015
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980 Предмет доказування у 
кримінальному прова-
дженні щодо незаконного 
перешкоджання орга-
нізації або проведенню 
зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій

Лавренюк Б. О. к.ю.н., доц.
Герасимчук О. П.

Національний уні-
верситет «Острозька 
академія»

26.11.2015

981 Перевірка доказів у 
кримінальному процесі 
України

Шабаров-
ський Б. В.

д.ю.н., проф.  
Попелюшко В. О.

Національний уні-
верситет «Острозька 
академія»

26.11.2015

982 Теоретико-правові проб-
леми співвідношення 
судового контролю та 
прокурорського нагляду 
на досудових стадіях 
кримінального процесу в 
Україні

Вишньова Д. В. к.ю.н., доц.
Карпенко М. О.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

983 Сторона захисту в судово-
му провадженні у першій 
інстанції

Моторигіна М. Г. д.ю.н., проф.
Капліна О. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

984 Реалізація засади до-
ступу до правосуддя та 
обов’язковість судових 
рішень в кримінальному 
провадженні в суді пер-
шої інстанції

Прихненко Г. Д. к.ю.н., доц.
Дроздов О. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015
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985 Процесуальні порядки 
проведення допиту в кри-
мінальному провадженні

Жданкіна М. В. к.ю.н., доц.
Давиденко С. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

986 Повноваження прокурора 
у провадженнях з пере-
гляду судових рішень в 
апеляційному та касацій-
ному порядку

Новіков Е. Ю. к.ю.н., доц.
Давиденко С. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

987 Судовий контроль при 
проведенні негласних 
слідчих (розшукових) дій

Полюхович О. І. д.ю.н., проф.
Шило О. Г.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

988 Співвідношення проку-
рорського нагляду, відом-
чого та судового конт-
ролю під час досудового 
розслідування

Степанов А. Б. к.ю.н., доц.
Фомін С. Б.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

989 Дефекти системи кримі-
нального процесуального 
законодавства та засоби 
їх подолання

Лейба О. А. д.ю.н., проф.
Капліна О. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

990 Досудове провадження в 
кримінальному процесі 
Ізраїлю

Глідер І. В. д.ю.н., проф.
Капліна О. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

991 Тримання під вартою як 
запобіжний захід

Колодчин Д. В. к.ю.н., доц.
Туманянц А. Р.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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992 Забезпечення права на 
ознайомлення з мате-
ріалами кримінального 
провадження

Кошель А. В. к.ю.н., доц.
Фомін С. Б.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

25.12.2015

993 Збирання доказів сторо-
ною обвинувачення на 
стадії досудового розслі-
дування

Гончарова Л. В. к.ю.н., доц.
Мирошниченко Т. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

25.12.2015

994 Обрання, скасування або 
зміна запобіжного заходу 
в суді

Січко В. О. к.ю.н., доц.
Мірошніков І. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

995 Загальні положення до-
судового розслідування

Січко С. О. к.ю.н., доц.
Мирошниченко Т. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

996 Процесуальні повнова-
ження прокурора у кри-
мінальному провадженні 
за відсутності підозрюва-
ного, обвинуваченого (in 
absentia) під час досудо-
вого розслідування та в 
суді першої інстанції

Шишман Д. М. к.ю.н., доц.
Маринів В. І.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

997 Перегляд рішень суду 
першої інстанції у кримі-
нальних провадженнях на 
підставі угод

Білецький М. В. к.ю.н., доц.
Фомін С. Б.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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998 Забезпечення в кримі-
нальному провадженні 
права на суд, встановле-
ний законом

Заніздра М. С. д.ю.н., проф.
Шило О. Г.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

999 Ухвала суду першої ін-
станції в системі кримі-
нальних процесуальних 
рішень

Матухно І. А. к.ю.н., доц.
Фомін С. Б.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

1000 Забезпечення державної 
таємниці в кримінально-
му провадженні

Федоренко О. О. к.ю.н., доц.
Філін Д.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

1001 Криміналістична харак-
теристика та особливості 
розслідування недбалого 
ставлення до військової 
служби

Гуцол В. В. д.ю.н., проф.
Шевчук В. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

1002 Правові та науково-прак-
тичні засади технології 
моделювання в судових 
трасологічних експер-
тизах

Афонін Д. С. к.ю.н., доц.
Сандрачук А. А.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

29.10.2015

1003 Оперативний пошук під-
розділами Національної 
поліції ознак злочинів, 
пов’язаних з торгівлею 
людьми

Мельнікова О. О. к.ю.н., доц.
Мукоіда Р. В.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015
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1004 Процесуальний порядок 
звільнення особи від 
кримінальної відпові-
дальності

Марченко О. А. д.ю.н., проф.  
Меркулова В. О.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

1005 Організація і тактика роз-
слідування заподіяння ті-
лесних ушкоджень щодо 
працівників поліції

Малиновська О. Д. к.ю.н., с.н.с.  
Тарасенко Р. В.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

1006 Правові та організаційно-
тактичні засади вилу-
чення майна на стадії 
досудового розслідування

Лісніченко Д. В. к.ю.н., доц.  
Холостенко А. В.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

1007 Забезпечення змагальнос-
ті сторін на стадії досудо-
вого розслідування

Радченко Н. М. к.ю.н., доц.  
Холостенко А. В.

Одеський державний 
університет внутріш-
ніх справ

01.12.2015

1008 Процесуальний порядок 
використання технічних 
засобів у кримінальному 
провадженні

Должиков К. Г. д.ю.н., проф.
Слінько С. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

1009 Реалізація конституційно-
го принципу недоторкан-
ності права власності на 
стадії досудового розслі-
дування

Музиченко О. В. к.ю.н., доц.  
Бондаренко О. О.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.01.2015

1010 Методика розслідування 
зґвалтувань, вчинених 
неповнолітніми

Дмитрієва Л. В. д.ю.н., доц.
Малярова В. О.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

26.02.2015
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1011 Основи методики роз-
слідування посягань на 
життя та здоров’я журна-
лістів

Коваленко А. В. к.ю.н., доц.
Лапта С. П.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

1012 Оперативно-розшукова 
протидія одержанню 
неправомірної вигоди 
службовими особами в 
органах місцевого само-
врядування

Болвінов С. П. к.ю.н., с.н.с.
Стащак М. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.10.2015

1013 Процесуальні витрати в 
кримінальному прова-
дженні

Задорожний Ю. С. к.ю.н.
Чича Р. П.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

1014 Арешт майна як захід 
забезпечення криміналь-
ного провадження

Александро-
ва В. А.

к.ю.н.
Абламський С. Є.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

1015 Оперативно-розшукове 
забезпечення здійснення 
негласних слідчих (роз-
шукових) дій Національ-
ною поліцією в особли-
вий період

Купар Д. Ю. к.ю.н., доц.
Манжай О. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

1016 Судовий контроль та 
прокурорський нагляд в 
оперативно-розшуковому 
процесі

Чуприна Ю. Ю. к.ю.н.
Соколкін В. Л.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015
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1017 Оперативно-розшуко-
ва протидія злочинам, 
пов’язаним з розкрадан-
ням бюджетних коштів 
під час будівництва та 
експлуатації автомобіль-
них доріг

Брильов М. О. д.ю.н., проф.
Шендрик В. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

27.11.2015

1018 Забезпечення конститу-
ційних прав та свобод 
громадян при проведенні 
негласних слідчих (роз-
шукових) дій

Гольдберг Н. О. д.ю.н., проф.
Антонов К. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

1019 Криміналістична харак-
теристика та особливості 
розслідування злочинів у 
галузі цукрового вироб-
ництва

Іванцова О. В. д.ю.н., проф.
Пчолкін В. Д.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

1020 Оперативно-розшукова 
протидія незаконному 
заволодінню транспорт-
ними засобами, що вчи-
няється організованими 
групами

Удод М. С. к.ю.н., ст.н.с. 
Грабазій І. А.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

22.12.2015

1021 Процесуальний статус 
сторони захисту у кримі-
нальному провадженні

Коссе Є. К. к.ю.н., доц.
Слінько Д. С.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

13.03.2015
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1022 Особливості розслідуван-
ня вбивств, вчинених осо-
бами з розладами психіки

Зубаха Д. В. д.ю.н., проф.
Даньшин М. В.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

15.12.2015

1023 Процесуальні право-
відносини прокурора і 
слідчого з підозрюваним 
під час досудового розслі-
дування

Бірюк А. М. к.ю.н., доц.
Янович Ю. П.

Харківський націо-
нальний університет 
імені В. Н. Каразіна

15.12.2015

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1024 Розслідування злочи-
нів, що вчиняються 
учасниками угру-
пувань футбольних 
уболівальників

Масалітін А. О. к.ю.н., доц.
Бояров В. І.

Академія адво-
катури України

26.03.2015 Тема не від-
повідає рівню 
кандидатської 
дисертації

1025 Прокурорський 
нагляд за докумен-
туванням оператив-
ними підрозділами 
одержання неправо-
мірної вигоди служ-
бовою особою

Коник М. Ю. д.ю.н., проф. 
Погорець-
кий М. А.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності
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1026 Розслідування умис-
них вбивств учи-
нених злочинними 
угрупованнями

Малий І. І. д.ю.н., с.н.с.
Мінченко С. І.

Дніпропетров-
ський державний 
університет 
внут рішніх справ

24.09.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

1027 Криміналістична 
характеристика та 
особливості розслі-
дування злочинів, 
учинених злочинни-
ми організаціями

Огурченко В. Г. д.ю.н., проф.
Чаплин-
ський К. О.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

24.09.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Варца-
ба В. М.)

1028 Тактичне забез-
печення протидії 
діяльності злочинних 
угруповань

Іванчишин І. І. д.ю.н., с.н.с.
Мінченко С. І.

Дніпропетров-
ський державний 
університет 
внут рішніх справ

24.09.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1029 Тимчасове обмежен-
ня у користуванні 
спеціальним правом 
на досудовому про-
вадженні

Кравченко О. В. к.ю.н., доц.
Захарко А. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

27.10.2015 Наукова 
проблема не 
визначена і 
дублюється з 
темою Гри-
цак Х. М.

1030 Сучасні гарантії реа-
лізації прав людини 
на стадії досудового 
розслідування за за-
конодавством Украї-
ни (уточнення теми)

Бабенко І. Ю. д.ю.н., проф. 
Лук’янчи- 
ков Є. Д.

Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

27.05.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно 
і потребує 
редакційного 
уточнення
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1031 Адміністративно-пра-
вовий статус громад-
ських помічників 
дільничних інспек-
торів міліції (переза-
твердження теми)

Рижкова С. А. д.ю.н., проф.
Собакарь А. О.

Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

27.05.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності

1032 Оперативно-розшу-
кове та криміналіс-
тичне забезпечення 
виявлення та роз-
слідування злочинів 
у сфері суспільної 
моралі (перезатвер-
дження теми)

Мосяжен-
ко В. Ю.

д.ю.н., проф.
Шелухін М. Л.

Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

24.06.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1033 Правові підстави 
обмеження конститу-
ційних прав і осно-
воположних свобод 
особи, щодо якої 
здійснюється опе-
ративно-розшукова 
діяльність (уточнен-
ня теми)

Горинь Н. Р. д.ю.н., проф.
Шелухін М. Л.

Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

24.06.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

1034 Захисник як суб’єкт 
доказування у досу-
довому розслідуванні

Старень-
кий О. С.

д.ю.н., проф.
Погорець-
кий М. А.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення
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1035 Конспірація в ді-
яльності оперативно-
розшукових підроз-
ділів: теоретичні, 
правові та праксео-
логічні засади

Сухачов О. О. д.ю.н., проф. 
Погорець-
кий М. А.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

Наукова 
проблема не 
визначена

1036 Використання 
спеціальних знань 
стороною захисту 
при розслідуванні 
кримінальних право-
порушень

Полтав-
ський В. І.

к.ю.н., доц.
Головкін С. В.

Луганський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

30.04.2015 Назва теми 
потребує уточ-
нення

1037 Теорія та практи-
ка використання 
спеціальних знань 
у розслідуванні зло-
чинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, 
психотропних речо-
вин, їх аналогів або 
прекурсорів (переза-
твердження теми)

Кривонос М. В. к.ю.н., доц.
Бондар В. С.

Луганський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

22.12.2015 Виникають 
сумніви щодо 
актуальності 
теми

1038 Основи методи-
ки розслідування 
неналежного вико-
нання професійних 
обов’язків медичним 
працівником

Янченко О. В. к.ю.н.
Яковенко М. О.

Луганський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

22.12.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Шайту-
ро О. А.)



207

1039 Доказування під час 
здійснення досудо-
вого розслідування 
у кримінальних про-
вадженнях про по-
рушення авторського 
права і суміжних 
прав

Гангур Н. В. к.ю.н., доц.
Коміссар-
чук Ю. А.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Сабо-
даш В. А.)

1040 Протидія статевим 
злочинам щодо не-
повнолітніх підроз-
ділами кримінальної 
поліції

Денисов-
ський М. Д.

д.ю.н., проф.
Захаров В. П.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

30.09.2015 Предмет до-
слідження не 
визначено

1041 Організація протидії 
незаконному обігу 
зброї, боєприпасів  
та вибухових речо-
вин підрозділами 
кримінальної  
поліції

Загарія О. Д. к.ю.н.
Лісовий М. А.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

30.09.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1042 Криміналістична 
характеристика та 
організація розсліду-
вання розбоїв

Замогиль-
ний О. Ю.

д.ю.н., проф.
Щур Б. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.11.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
відмежування 
від уже за-
хищених робіт 
(Чорний Г. О.)
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1043 Судовий контроль 
при застосуванні 
запобіжних заходів 
під час досудового 
розслідування

Леон Я. О. к.ю.н., доц.
Хитра А. Я.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015 Тема потребує 
конкретизації, 
оскільки була 
досліджена 
(Ільова, Гло-
вюк, Тума-
нянц)

1044 Достовірність по-
казань свідка та її 
з’ясування у кри-
мінальному прова-
дженні

Лозинська Ю. І. к.ю.н., доц.
Шехавцов Р. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

1045 Кримінальна про-
цесуальна регламен-
тація та практика 
проведення допиту 
неповнолітнього пі-
дозрюваного
(уточнена тема)

Процюк О. М. к.ю.н., доц.
Благута Р. І.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.11.2015 Наукова 
проблема не 
визначена

1046 Акти прокурора у 
кримінальному про-
вадженні України

Кордіяка Т. В. к.ю.н., доц.
Луцик В. В.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення
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1047 Суд присяжних в 
Україні: особливості 
формування та ді-
яльності

Волоско І. Р. д.ю.н., проф.
Нор В. Т.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу
вання від уже 
захищених 
робіт (Солод-
ков А. А.)

1048 Повноваження про-
курора та їх реа-
лізація в судовому 
провадженні

Ніколай-
чук А. Г.

к.ю.н., доц.
Луцик В. В.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Тема дублю-
ється темою 
Колодчи-
ка В. В.

1049 Кримінальне процесу-
альне провадження як 
елемент системи кри-
мінального процесу

Нижник Л. М. к.ю.н., доц.
Бобечко Н. П.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.02.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1050 Роль слідчого судді 
в реалізації кон-
ституційних засад 
кримінального про-
вадження

Бялков-
ський Д. А.

к.ю.н., доц.
Неледва Н. В.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015 Виникають 
сумніви щодо 
актуальності 
теми

1051 Забезпечення поваги 
до честі і гідності 
людини при здій-
сненні досудового 
розслідування на-
ціональною поліцією 
України

Кушнір Л. В. д.ю.н., проф.
Берназ В. Д.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

13.11.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення
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1052 Повторність у кри-
мінальному процесі 
України

Барабаш А. А. д.ю.н., проф.
Лобойко Л. М.

Науково-дослід-
ний інститут ви-
вчення проблем 
злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса 
НАПрН України

23.12.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1053 Неформальні практи-
ки у кримінальному 
процесі

Ткаченко Є. А. д.ю.н., проф.
Лобойко Л. М.

Науково-дослід-
ний інститут ви-
вчення проблем 
злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса 
НАПрН України

23.12.2015 Тема до-
слідження 
сформульова-
на некоректно 
і потребує 
редакційного 
уточнення

1054 Агентурно-опера-
тивна робота для за-
безпечення захисту 
бюджетних коштів

Вязмікін С. А. д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Наукова 
проблема не 
визначена

1055 Агентурно-опера-
тивна робота під-
розділів по боротьбі 
з кіберзлочинністю 
МВС України

Демедюк С. В. д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Наукова 
проблема не 
визначена

1056 Інформаційне забез-
печення ОВС щодо 
протидії незакон-
ному заволодінню 
транспортними 
засобами

Лисий О. В. д.ю.н., с.н.с.
Мовчан А. В.

Національна 
академія вну-
трішніх справ

27.01.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення
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1057 Виявлення та при-
пинення злочинів, 
пов’язаних з неза-
конним обігом ви-
бухових речовин (за 
матеріалами МВС 
України)

Наскалов О. В. д.ю.н., с.н.с.
Мовчан А. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

27.01.2015 Назва теми 
потребує 
приведення у 
відповідність 
із Законом 
України «Про 
національну 
поліцію»

1058 Протидія оператив-
ними підрозділами 
МВС України зло-
чинам, пов’язаним з 
трудовою експлуата-
цією дитини

Побереж-
ний В. Л.

д.ю.н., проф.
Черняв-
ський С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

27.01.2015 Тема до-
слідження 
підлягає 
уточненню у 
відповідності 
спеціальності

1059 Криміналістична 
характеристика 
та основи розслі-
дування злочинів, 
пов’язаних із торгів-
лею людьми з метою 
трудової експлуатації
(уточнення теми)

Борисенко Р. В. д.ю.н., проф.
Іщенко А. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

24.02.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Соколо-
ва Я. А.) і при-
веденню назви 
до чинного 
законодавства

1060 Організаційно-
тактичні засади 
установлення місце-
знаходження радіо-
електронного засобу

Романов В. О. к.ю.н., доц.
Гринчак В. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

31.03.2015 Тема є занадто 
вузька і не від-
повідає рівню 
кандидатської 
дисертації
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1061 Криміналістичне 
забезпечення діяль-
ності органів внут-
рішніх справ щодо 
розшуку безвісті 
зниклих осіб

Мазурок О. Я. к.ю.н., проф.
Весель-
ський В. К.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.04.2015 Назва теми 
потребує 
приведення у 
відповідність 
із Законом 
України «Про 
національну 
поліцію»

1062 Процесуальна діяль-
ність слідчого щодо 
забезпечення відшко-
дування шкоди, зав-
даної кримінальним 
правопорушенням

Соф’їн М. І. д.ю.н., проф.
Удалова Л. Д.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

30.09.2015 Тема дослі-
джена у 2015 р. 
Татарином І.

1063 Розслідування зло-
чинів проти життя 
та здоров’я особи, 
вчинених на ґрунті 
расової, національної 
чи релігійної нетер-
пимості

Бублик М. В. к.ю.н., доц.
Пясков-
ський В. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
відмежування 
від уже за-
хищених робіт 
Пазинич Т. А., 
Галагури Є. Л.

1064 Розслідування краді-
жок, учинених зло-
чинними групами

Висотенко Ю. В. к.ю.н., доц.
Мировська А. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема до-
слідження 
потребує від-
межування від 
уже захище-
них робіт
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1065 Тактика допиту ма-
лолітніх потерпілих 
від насильницьких 
злочинів

Гірук В. В. к.ю.н., доц.
Мировська А. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

1066 Затримання особи у 
кримінальному про-
вадженні

Дояр Є. В. к.ю.н., доц.
Галаган О. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Маля-
рова В. О.) та 
дублюється з 
темами Сер-
дечної А. Ю.  
і Лук’янен- 
ко Ю. В.

1067 Розслідування 
вбивств, пов’язаних 
з безвісним зникнен-
ням особи

Іщук Д. О. д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Булулу-
ков О. Ю.)

1068 Виявлення та розслі-
дування незаконного 
збуту наркотичних 
засобів, психотроп-
них речовин та їх 
аналогів

Корзина О. І. к.ю.н., с.н.с.
Стрільців О. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема до-
слідження 
потребує від-
межування від 
уже захище-
них робіт
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1069 Розслідування 
вбивств осіб похило-
го віку та одиноких 
осіб, пов’язаних 
із заволодінням їх 
майном

Павлюк О. С. к.ю.н., доц.
Курилін І. Р.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема до-
слідження 
сформульова-
на некоректно 
і потребує 
редакційного 
уточнення

1070 Угода про визнання 
винуватості як дифе-
ренціація криміналь-
ної процесуальної 
форми

Холодило П. В. к.ю.н., доц.
Галаган О. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.10.2015 Тема потребує 
уточнення

1071 Тимчасове обмежен-
ня в користуванні 
спеціальним правом 
як захід забезпечення 
кримінального про-
вадження

Пархомен-
ко Я. О.

к.ю.н., доц.
Галаган О. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Тема дублю-
ється з дисер-
таційними до-
слідженнями 
Грицак Х. М. 
та Кравчен-
ко О. В.

1072 Показання як джерело 
доказів на стадії досу-
дового розслідування

Васильков Д. С. к.ю.н., доц.
Ніконенко М. Я.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Тема дослі-
джена. Втрата 
актуальності

1073 Криміналістич-
не дослідження 
наркотичних засо-
бів, психотропних 
речовин їх аналогів і 
прекурсорів

Дмитрук Р. С. д.ю.н., доц.
Чорноус Ю. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення
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1074 Міжнародне спів-
робітництво Екс-
пертної служби МВС 
України

Лопата А. О. д.ю.н., доц.
Чорноус Ю. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності. 
Експертна 
служба не 
є суб’єктом 
міжнародних 
відносин у 
кримінальному 
провадженні

1075 Використання ре-
зультатів приватної 
детективної (розшу-
кової) діяльності під 
час розслідування 
кримінальних право-
порушень

Болгов Р. О. к.ю.н., с.н.с.
Калинов-
ський О. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

22.12.2015 Тема дослі-
дження не 
відповідає 
паспорту спе-
ціальності

1076 Діяльність адвоката 
в стадії досудового 
розслідування

Дубівка І. В. к.ю.н., проф.
Азаров Ю. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

22.12.2015 Наукова 
проблема не 
визначена

1077 Оперативно-розшу-
кове забезпечення 
попередження та 
розкриття грабежів і 
розбоїв

Мінченко О. І. д.ю.н., проф.
Никифор-
чук Д. Й.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

22.12.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1078 Процесуальний 
порядок закриття 
кримінального про-
вадження

Токаренко К. В. д.ю.н., проф.
Удалова Л. Д.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

22.12.2015 Тема дослі-
джена Шило-
вою Д. В., Тор-
басом О. О.
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1079 Розслідування неза-
конних дій з платіж-
ними картками

Маренич Д. П. к.ю.н., доц.
Соколова Я. А.

Національна 
академія проку-
ратури України

26.02.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Реуць-
кий А. В.)

1080 Тактико-психоло-
гічні особливості 
криміналістичної 
ідентифікації за 
уявними образами 
під час проведення 
впізнання

Безкоровай-
ний Б. В.

к.ю.н., доц.
Кощинець В. В.

Національна 
академія проку-
ратури України

31.03.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1081 Процесуальний 
примус до мало-
літніх учасників 
кримінального про-
вадження

Кирилюк А. А. к.ю.н.
Ганова Г. О.

Національна 
академія проку-
ратури України

25.06.2015 Тема сфор-
мульована не 
коректно

1082 Процесуальні повно-
важення прокурора у 
досудовому кримі-
нальному прова-
дженні
(перезатвердження 
теми)

Коробко Ю. В. к.ю.н., проф.
Толочко О. М.

Національна 
академія проку-
ратури України

06.10.2015 Тема потребує 
уточнення



217

1083 Затримання особи за 
підозрою у вчиненні 
кримінального пра-
вопорушення як тим-
часовий запобіжний 
захід (за матеріалами 
СБ України)

Сердечна А. Ю. к.ю.н., доц.
Швидкова О. В.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

24.12.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Маля-
рова В. О.) та 
дублюється 
з темами 
Дояр Є. В.  
і Лук’янен- 
ко Ю. В.

1084 Угоди в кримінально-
му процесі України

Краснополь-
ська Л. П.

д.ю.н., проф.
Мікулін В. П.

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгома-
нова

26.05.2015 Тема потребує 
уточнення

1085 Прокурор та слідчий 
як суб’єкти забез-
печення досудового 
розслідування злочи-
нів у кримінальному 
судочинстві України

Домбай М. М. к.ю.н., проф.
Чигрина Г. Л.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

24.04.2014 Тема сфор-
мульована 
некоректно

1086 Засоби виявлення не-
правдивої інформації 
при розслідуванні 
кримінальних право-
порушень 
(уточнення теми)

Линник О. В. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення
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1087 Прогалини у кримі-
нальному процесу-
альному праві

Забарний М. М. д.ю.н., проф.
Топчий В. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення

1088 Особливості кримі-
нального проваджен-
ня у формі приватно-
го обвинувачення

Діков І. В. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1089 Особливості доказу-
вання кримінальних 
правопорушень, 
вчинених шляхом 
документального 
оформлення фінан-
сово-господарських 
операцій

Козак Л. С. к.ю.н., доц.
Омельчук Л. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1090 Гарантії прав і сво-
бод людини при їх 
обмеженні у кри-
мінальному прова-
дженні

Черкесова А. С. д.ю.н., проф.
Назаров В. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
потребує 
редакційного 
уточнення
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1091 Криміналістичне мо-
делювання і викорис-
тання психологічного 
портрета невідомого 
злочинця при розслі-
дуванні насильниць-
ких злочинів (уточ-
нення теми)

Жерж Н. А. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Геть-
ман Г. М.)

1092 Особливості спеці-
ального криміналь-
ного провадження 
щодо осіб, які 
переховуються від 
органів слідства
(уточнення теми)

Пластун М. С. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1093 Особливості між-
народного розшуку 
осіб, які вчинили 
кримінальне право-
порушення на тери-
торії України
(уточнення теми)

Ляшук О. М. д.ю.н., проф.
Цимбал П. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1094 Роль слідчого судді 
при оскарженні 
рішень, дій чи без-
діяльності органів 
досудового розсліду-
вання чи прокурора

Бугайчук О. Р. д.ю.н., проф.
Назаров В. В.

Національний 
університет 
державної по-
даткової служби 
України

26.02.2015 Предмет до-
слідження не 
визначено
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1095 Протидія злочинам 
у сфері обігу нар-
котичних засобів 
оперативними під-
розділами правоохо-
ронних органів

Попович М. І. д.ю.н., проф.
Гумін О. М.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015 Тема пере-
кликається 
з темами 
Загарія О. Д., 
Корзина О. І.

1096 Тимчасове обмежен-
ня у користуванні 
спеціальним правом 
як захід забезпечення 
кримінального про-
вадження

Грицак Х. М. д.ю.н., доц.
Гула Л. Ф.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015 Дублювання з 
темою Крав-
ченко О. В.

1097 Організаційно-право-
ві основи діяльності 
оперативних підрозді-
лів у протидії неці-
льовому використанні 
бюджетних коштів 
службовими особами

Писарчук І. В. д.ю.н., проф.
Гумін О. М.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення, наукова 
проблема не 
визначена

1098 Процесуальні основи 
статусу слідчого суд-
ді в кримінальному 
провадженні

Бондюк А. Ф. д.ю.н., доц.
Гула Л. Ф.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015 Тема до-
слідження 
потребує від-
межування від 
уже захище-
них робіт

1099 Процесуальна ді-
яльність захисника зі 
спростування підозри 
(обвинувачення)

Маслюк О. В. д.ю.н., доц.
Гула Л. Ф.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення
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1100 Методи та прийоми 
оперативно-роз-
шукової діяльності: 
історичний аспект

Чіпко Н. В. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

26.02.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1101 Застосування кри-
мінального проце-
суального примусу 
у екстрадиційному 
процесі

Бойко І. І. к.ю.н., доц.
Стоянов М. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1102 Процесуальне по-
ложення сторони 
захисту під час 
перегляду судових 
рішень за новови-
явленими обстави-
нами

Лоджук О. Т. к.ю.н., доц.
Волошина В. К.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

1103 Реалізація засад 
кримінального про-
вадження під час 
застосування запо-
біжних заходів

Макарова А. М. к.ю.н., доц.
Волошина В. К.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема є занадто 
широкою для 
кандидатських 
дисертацій

1104 Забезпечення досту-
пу до кваліфікованої 
правової допомоги в 
кримінальному про-
вадженні

Ковальов А. Г. к.ю.н., доц.
Волошина В. К.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

14.12.2015 Тема не відпо-
відає паспорту 
спеціальності
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1105 Підсудність у кри-
мінальному прова-
дженні

Терещук М. М. д.ю.н., проф. 
Попелюш-
ко В. О.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

26.11.2015 Дублювання з 
темою Омаро-
ва А. А.

1106 Інститут підслідності 
в кримінальному 
провадженні

Омаров А. А. к.ю.н., доц.
Туманянц А. Р.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

11.09.2015 Дублювання з 
темою Тере-
щук М. М.

1107 Особливості кримі-
нального проваджен-
ня за участю осіб, які 
не досягли 18 років

Бабешко А. О. к.ю.н., доц.
Карпенко М. О.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Назва теми 
потребує 
редакційного 
уточнення

1108 Негласні слідчі (роз-
шукові) дії в процесі 
доказування під час 
досудового розсліду-
вання

Романчук М. І. к.ю.н., доц.
Філін Д.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

1109 Моніторинг бан-
ківських рахунків у 
кримінальному про-
вадженні

Білоус Р. В. к.ю.н., доц. 
Андрусен-
ко С. В.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

30.06.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1110 Тактика виявлення 
та подолання не-
правдивих показань 
неповнолітніх під 
час досудового роз-
слідування

Прода-
нець Н. М.

д.ю.н., проф.
Цільмак О. М.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу
вання від вже 
захищених 
робіт
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1111 Тактичні засади по-
будови та перевірки 
криміналістичних 
версій

Трофимен-
ко А. С.

д.ю.н, проф.
Цільмак О. М.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2015 Досліджена 
акад. Конова-
ловою В. О. та 
її учнями

1112 Виявлення та роз-
слідування злочинів, 
пов’язаних із одер-
жанням неправомір-
ної вигоди

Тіщенко Є. І. д.ю.н, проф.
Цільмак О. М.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

01.12.2015 Сумнів щодо 
актуальності, 
досліджена як 
«хабар»

1113 Виявлення та роз-
слідування злочинів, 
пов’язаних із при-
власненням бюджет-
них коштів

Лисейцева В. Г. д.ю.н., проф.
Тарасенко В. Є.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

01.12.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від вже 
захищених 
робіт

1114 Особливості кримі-
нальних проваджень 
щодо окремої катего-
рії осіб

Колганов А. О. к.ю.н.
Захарченко О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

30.01.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

1115 Оперативно- 
розшукова протидія 
шахрайствам підроз-
ділами карного  
розшуку ОВС  
України

Стрелюк Я. В. д.ю.н., с.н.с.
Кислий А. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення
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1116 Затримання особи як 
захід забезпечення 
кримінального про-
вадження

Лук’янен- 
ко Ю. В.

д.ю.н., проф. 
Юхно О. О.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує відмежу-
вання від уже 
захищених 
робіт (Маля-
рова В. О.) та 
дублюється з 
темами Сер-
дечної А. Ю. і 
Дояр Є. В.

1117 Досудове розсліду-
вання кримінальних 
правопорушень, 
вчинених неповно-
літніми

Вакуленко О. Ф. д.ю.н., доц.
Татаров О. Ю.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

30.01.2015 Тема є занад-
то широкою 
і предмет 
потребує уто-
чення

1118 Організаційно-так-
тичні засади розслі-
дування контрабанди 
вогнепальної зброї та 
боєприпасів

Бандуріна Я. В. д.ю.н., с.н.с.
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

24.04.2015 Тема даного 
здобувача 
затверджена в 
іншій установі

1119 Протидія підрозділа-
ми карного розшуку 
придбанню майна, 
одержаного злочин-
ним шляхом
(перезатвердження 
теми)

Вінакова Т. А. д.ю.н., с.н.с.
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

26.06.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення
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1120 Техніко-криміналіс-
тичне дослідження 
паспорта громадянина 
України, що містить 
безконтактний елек-
тронний носій із біо-
метричними даними

Безсонна Т. Ф. д.ю.н., проф.
Степанюк Р. Л.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

15.07.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1121 Протидія підрозділа-
ми карного розшуку 
злочинам проти влас-
ності, які вчиняються 
радикально налашто-
ваними особами

Гордієнко В. О. к.ю.н., с.н.с.
Стащак М. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

25.09.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1122 Теоретично-приклад-
ні засади проведення 
розвідувального опи-
тування підрозділами 
карного розшуку

Купенко С. А. д.ю.н., с.н.с.
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

25.09.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1123 Протидія незаконно-
му обігу культурних 
цінностей підрозді-
лами карного роз-
шуку

Вергелес В. В. д.ю.н., с.н.с.
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

25.09.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1124 Відкриття кримі-
нального проваджен-
ня як стадія кримі-
нального процесу

Сабалаєв В. С. к.ю.н., доц.
Каткова Т. В.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

27.11.2015 Тема сфор-
мульована 
некоректно
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1125 Оперативно-роз-
шукова протидія 
«вуличній» злочин-
ності корисливо-на-
сильницької спрямо-
ваності

Поколод-
ний М. М.

к.ю.н.
Ханькевич А. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

27.11.2015 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1126 Оперативно-розшу-
кове забезпечення 
підрозділами карного 
розшуку безпеки 
учасників оператив-
ної розробки

Поколод-
на М. М.

к.ю.н., с.н.с.
Деревягін О. О.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

27.11.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1127 Оперативно-розшу-
кове забезпечення 
податкової безпеки 
держави (за мате-
ріалами СФР ДФС 
України)

Лісовий Г. О. к.ю.н., доц.
Некрасов В. А.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

27.11.2015 Тема до-
слідження 
сформульова-
на некоректно 
і потребує 
редакційного 
уточнення

1128 Оперативно-роз-
шукова діагностика 
податкових злочинів 
(за матеріалами СФР 
ДФС України)

Малий В. М. к.ю.н., доц.
Некрасов В. А.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

27.11.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1129 Подолання проти-
дії розслідуванню 
злочинів економічної 
спрямованості

Піддубний В. В. д.ю.н., проф.
Пчолкін В. Д.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення
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1130 Методика розслі-
дування умисних 
вбивств з мотивів 
расової, національної 
чи релігійної нетер-
пимості

Галагуря Є. Л. д.ю.н., доц. 
Малярова В. О.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
відмежування 
від тем Пази-
нич Т. А. та 
Бублик М. В.

1131 Правові засади 
інституту тимча-
сового доступу до 
речей і документів у 
кримінальному про-
вадженні

Кузубова Т. О. к.ю.н. 
Аблам-
ський С. Є.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

1132 Інформаційно-аналі-
тичне забезпечення 
оперативно-роз-
шукової діяльності 
підрозділів карного 
розшуку

Володько К. А. к.ю.н., проф. 
Перепели-
ця М. М.

Харківський 
національний 
університет вну-
трішніх справ

22.12.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

1133 Взаємодія слідчого 
з оперативними під-
розділами у досудо-
вому розслідуванні

Черняв-
ська О. М.

д.ю.н., проф. 
Волобуєв А. Ф.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет імені 
В. Н. Каразіна

13.03.2015 Актуальність 
теми викликає 
сумніви

1134 Кримінальний про-
цесуальний механізм 
забезпечення прав 
потерпілого (фізич-
ної особи) у досудо-
вому розслідуванні

Кавун Д. Ю. д.ю.н., проф.
Даньшин М. В.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет імені 
В. Н. Каразіна

15.12.2015 Предмет до-
слідження не 
визначено
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1135 Методика розсліду-
вання злочинів проти 
безпеки дорожнього 
руху та експлуатації 
транспорту

Колеснік І. І. д.ю.н., проф.
Даньшин М. В.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет імені 
В. Н. Каразіна

15.12.2015 Тема дослі-
джена попе-
редниками

1136 Особливості кримі-
нального провадження 
щодо неповнолітніх як 
інституту криміналь-
ного процесу

Масалітіна К. С. к.ю.н., доц.
Слінько Д. С.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет імені 
В. Н. Каразіна

15.12.2015 Тема до-
слідження 
потребує 
редакційного 
уточнення

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
(12.00.10)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
1137 Теоретичні та організацій-

но-правові засади участі 
прокурора у виконавчому 
провадженні

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

Національна академія 
прокуратури України

25.06.2015

1138 Функціональні та органі-
заційні засади об’єднання 
адвокатів в Україні 

Бакаянова Н. М. д.ю.н., проф.
Фурса С. Я.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.04.2015
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1139 Правоохоронні органи в 
системі державної влади 
України

Дудченко О. Ю. д.ю.н., доц.
Назаров І. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

1140 Судова влада та громадська 
думка»

Овсяннікова О. О. д.ю.н., проф.
Москвич Л. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

1141 Юридична антропологія 
судової влади

Юревич І. В. д.ю.н., проф.
Москвич Л. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

1142 Система організаційно-
правового забезпечення 
діяльності прокуратури 
України

Мельник О. В. д.ю.н., проф.
Москвич Л. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1143 Засади організації і діяль-
ності органів прокуратури 
України

Лебедь І. А. к.ю.н., доц.
Бояров В. І.

Академія адвокатури 
України

26.03.2015

1144 Правове становище інозем-
ного адвоката в Україні

Гончаренко В. С. к.ю.н.
Коротун О. М.

Академія адвокатури 
України

26.03.2015
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1145 Організаційні та правові ас-
пекти забезпечення єдності 
правозастосування судами 
України

Борисенко М. О. к.ю.н., доц.
Бірюкова А. М.

Академія адвокатури 
України

26.03.2015

1146 Діяльність адвоката при 
виконанні рішень госпо-
дарських судів майнового 
характеру

Верхотуров О. О. д.ю.н., проф.
Фурса С. Я.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

1147 Консультативна робота 
адвоката у справах, що ви-
никають з адміністративно-
правових відносин

Слива Л. В. д.ю.н., проф.
Фурса С. Я.

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

1148 Організаційно-правові осно-
ви прокурорського самовря-
дування в Україні

Дрогомирець-
ка Л. С.

к.ю.н.
Попов Г. В.

Національна академія 
прокуратури України

26.02.2015

1149 Спеціальна підготовка 
кандидата на посаду проку-
рора (організаційно-правові 
основи)

Томєєв О. А. д.ю.н., доц.
Козьяков І. М.

Національна академія 
прокуратури України

26.02.2015

1150 Захист прокурором прав і 
свобод неповнолітніх при 
виконанні судових рішень у 
кримінальних провадженнях

Влад С. Ф. к.ю.н.
Попов Г. В.

Національна академія 
прокуратури України

26.02.2015

1151 Діяльність прокурора щодо 
забезпечення прав неповно-
літніх на стадії досудового 
розслідування

Гошовська Ю. В. к.ю.н.
Попов Г. В.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015
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1152 Юридична відповідальність 
прокурора в Україні

Манькут А. Ю. д.ю.н., проф.
Якимчук М. К.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015

1153 Представництво прокурором 
законних інтересів держави 
в суді

Казак О. А. к.ю.н., доц.
Наулік Н. С.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015

1154 Система гарантій незалеж-
ності прокурора в Україні

Маслова О. В. к.ю.н., доц.
Наулік Н. С.

Національна академія 
прокуратури України

31.03.2015

1155 Організаційно-правові заса-
ди функціонування військо-
вих прокуратур в Україні
(перезатвердження теми)

Козачук О. С. д.ю.н., проф.
Середа Г. П.

Національна академія 
прокуратури України

25.06.2015

1156 Організаційно-правові 
засади антикорупційної про-
куратури України
(перезатвердження теми)

Вандін Є. В. д.ю.н., доц.
Рибалка Н. О.

Національна академія 
прокуратури України

06.10.2015

1157 Організаційні та правові 
основи участі адвоката у ви-
конавчому провадженні

Галайко М. І. д.ю.н., проф.
Долежан В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

1158 Страхування професійної 
відповідальності адвоката

Чекмарьова Л. Ю. к.ю.н., доц.
Бакаянова Н. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

1159 Роль Верховного Суду Укра-
їни у забезпеченні єдності 
судової практики 

Деменчук М. О. к.ю.н., проф.
Полянський Ю. Є.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

26.02.2015
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1160 Організаційно-правове 
співробітництво органів 
судової влади України та 
Ради Європи
(перезатвердження теми)

Казакевич П. В. д.ю.н., доц.
Назаров І. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

1161 Роль суддівського самовря-
дування у становленні  
та зміцненні судової  
влади

Лях М. Ю. д.ю.н., доц.
Назаров І. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

27.03.2015

1162 Реалізація принципу спеці-
алізації в організації роботи 
суду

Білецька А. М. д.ю.н., проф.
Назаров І. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

1163 Організаційно-правові 
аспекти статусу прокурора в 
Україні

Гончаренко С. В. к.ю.н., доц.
Бабкова В. С.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

11.09.2015

1164 Правовий статус Спеціа-
лізованої антикорупційної 
прокуратури України

Розсоха К. О. д.ю.н., проф.
Назаров І. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015

1165 Організаційно-правові 
основи прокурорського  
нагляду за додержанням  
законів на початковому 
етапі досудового розсліду-
вання 
(перезатвердження теми)

Цимбалістен-
ко О. О.

д.ю.н., проф.
Каркач П. М.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого

25.12.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1166 Гарантії адвокат-
ської діяльності у 
цивільному процесі 
України

Меліхо-
ва Ю. О.

к.ю.н., доц.
Бірюкова А. М.

Академія адвокату-
ри України

26.03.2015 Тема є занад-
то вузькою

1167 Організаційно-пра-
вові засади діяль-
ності прокуратури 
України у сфері 
протидії корупції

Рибка М. М. д.ю.н., проф.
Козьяков І. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

28.04.2015 Тема є занад-
то вузькою

1168 Правовий статус 
адвоката іноземної 
держави в Україні

Кучерова Т. П. д.ю.н., проф.
Москвич Л. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого 

11.09.2015 Тема дублює 
тему Гонча-
ренко В. С. 
(Академія 
адвокатури), 
рекомендо-
вано переза-
твердити

1169 Київська судова 
палата в державному 
механізмі Російської 
імперії

Левчук (Яци- 
шина) Ю. М.

д.ю.н., проф.
Ярмиш О. Н.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет  
ім. Лесі Українки

24.12.2015 Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 
12.00.10
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1170 Початковий етап 
розслідування кримі-
нальних правопору-
шень терористично-
го характеру

Скуба Г. В. к.ю.н., доц.
Батюк О. В.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет  
ім. Лесі Українки

28.01.2015 Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 
12.00.10

1171 Правовий статус 
приватних детектив-
них та охоронних 
структур

Павлюк П. В. к.ю.н., доц.
Батюк О. В.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет  
ім. Лесі Українки

28.01.2015 Тема не 
відповідає 
паспорту 
спеціальності 
12.00.10

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
(12.00.11)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1172 Кваліфікація збройного 
конфлікту в міжнарод-
ному праві

Сенаторова О. В. д.ю.н., проф.
Буроменський М. В.

Національний юри-
дичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

11.09.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук  
і міжнародного права НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1173 Місце і роль Ка-
толицької церкви 
у міжнародному 
правопорядку

Отрош М. І. д.ю.н., проф. 
Акуленко В. І.

Інститут дер-
жави і права 
ім. В. М. Ко-
рецького 
НАН України

11.06.2015 Тема дослідження по-
требує відмежування 
від уже захищеної у 
2010 році кандидат-
ської дисертації цього 
самого вченого
(«Статус Святого 
Престолу у міжнарод-
ному праві»).

На нашу думку, більш 
актуальним є дослі-
дження впливу релігії 
(зокрема, христи-
янської релігії / або 
європоцентризму) на 
міжнародний право-
порядок
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ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
1174 Правове регулювання функ-

ціонування Європейського 
валютного союзу

Мідик В. В. к.ю.н., доц.
Фалелєєва Л. Г.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

14.05.2015

1175 Особливості правотворчої 
функції Міжнародної мор-
ської організації 

Білляр К. Л. д.ю.н., проф.
Денисов В. Н.

Інститут держави і 
права ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

12.11.2015

1176 Принцип добросовісного ви-
конання зобов’язань у сучас-
ному міжнародному праві

Богатчук Д. П. д.ю.н.
Бабін Б. В.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.07.2015

1177 Міжнародно-правові засади 
та інституційний механізм 
співробітництва держав у 
сфері міжнародних митних 
відносин

Доманчук А. Д. д.ю.н., проф.
Мицик В. В.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.11.2015

1178 Право народів на самовиз-
начення у сучасному міжна-
родному праві

Дубовик В. В. д.ю.н., доц.
Гріненко О. О.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.07.2015

1179 Міжнародно-правове регу-
лювання офшорного бізнесу

Журавський Л. В. д.ю.н., доц.
Гріненко О. О.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

02.07.2015
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1180 Міжнародно-правові засади 
міграційної політики Євро-
пейського Союзу 

Бакала А. А. к.ю.н., доц.
Делінський О. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

1181 Розвиток інституту диплома-
тичного захисту фізичних та 
юридичних осіб 

Крилов М. А. к.ю.н., доц.
Короткий Т. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

1182 Міжнародно-правова спад-
щина П. Є. Казанського 

Мазуренко В. В. к.ю.н., доц.
Короткий Т. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

14.12.2015

1183 Денонсація міжнародних 
договорів в теорії та практи-
ці сучасного міжнародного 
права

Ващенко В. А. к.ю.н., доц.
Трояновський О. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

14.12.2015

1184 Європейське міжрегіональне 
та прикордонне співробіт-
ництво

Зима К. Г. к.ю.н., доц.
Стешенко В. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

27.03.2015

1185 Міжнародно-правовий ста-
тус Організації економічного 
співробітництва та розвитку

Тичина В. П. к.ю.н., доц.
Анакіна Т. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

1186 Міжнародно-правове забез-
печення права на життя в 
умовах збройного конфлікту 
та ситуацій насильства все-
редині держави

Усманов Ю. І. к.ю.н., доц.
Сенаторова О. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015
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1187 Міжнародно-правова пози-
ція України на етапі станов-
лення незалежності  
(90-ті роки ХХ століття)

Чеверда І. А. д.ю.н., доц.
Тарасов О. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

1188 Правове регулювання стату-
су біженців в Європейсько-
му Союзі: сучасний стан і 
перспективи розвитку

Чуєнко В. І. д.ю.н., проф.
Яковюк І. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

1189 Роль Європейської комісії з 
ефективності правосуддя у 
імплементації європейських 
стандартів справедливого 
суду

Курганникова О. А. д.ю.н., проф.
Сердюк О. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

1190 Міжнародно-правовий 
статус Банку Міжнародних 
Розрахунків
(перезатвердження теми)

Давиденко О. А. к.ю.н., доц.
Кудас І. Б.

Національний 
юридичний універ-
ситет ім. Ярослава 
Мудрого

25.12.2015

1191 Міжнародно-правовий 
механізм протидії кіберзло-
чинності

Худековський О. В. д.ю.н., проф.
Сироїд Т. Л.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2015

1192 Міжнародно-правове регу-
лювання співробітництва 
європейських держав у 
галузі культури

Жовтоніжко Л. М. к.ю.н.
Перепьолкін С. М.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук  
і міжнародного права НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1193 Матеріальна відпо-
відальність держа-
ви в міжнародних 
інвестиційних спо-
рах у сфері нараху-
вання компенсації

Глущенко І. С. к.ю.н.
Мельничук О. І.

Інститут дер-
жави і права 
ім. В. М. Ко-
рецького НАН 
України

14.05.2015 Тема дослідження 
перехрещується 
з темою дослі-
дження М. М. Ка-
мишанського, 
затвердженого у 
2014 році: «Між-
народно-право-
ве регулювання 
використання 
компенсацій як 
форми відшко-
дування шкоди 
держав і міжна-
родних міжурядо-
вих організацій за 
міжнародно-про-
типравні діяння»
(наук. керівник 
к.ю.н., доцент
Ю. В. Щокін)
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1194 Проблеми реалі-
зації просування 
інтересів суспіль-
ства на законо-
давчому рівні за 
міжнародними 
стандартами

Шведа О. С. д.ю.н., доц.
Гріненко О. О.

Інститут за-
конодавства 
Верховної 
Ради України

02.11.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточ-
нення

1195 Правове регулю-
вання інвестицій-
ної діяльності в 
Європейському 
Союзі

Стрілець Б. В. к.ю.н., доц.
Мушак Н. Б.

Київський 
університет 
права
НАН України

29.04.2015 Для відповід-
ності паспорту 
спеціальності 
тема досліджен-
ня має бути 
«Міжнародно-
правове… і далі 
за текстом»

1196 Міжнародно-пра-
вова характеристи-
ка сили 

Камінський І. І. д.ю.н., проф.
Стрельцов Є. Л.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

08.07.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточ-
нення 
(у міжнародному 
праві йдеться 
про застосування 
сили або погрози 
силою)
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1197 Міжнародно-
правова і внут-
рішньодержавна 
регламентація 
внутрішніх зброй-
них конфліктів 

Кузьмін Е. Е. д.ю.н., проф.
Стрельцов Є. Л.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

08.07.2015 Тема є занадто 
широкою для 
кандидатської ди-
сертації (з огляду 
на паспорт спеці-
альності, доречно 
зосередитися на 
міжнародно-пра-
вових аспектах).
До того ж в Украї-
ні є низка захище-
них дисертацій із 
зазначеної теми:
В. Х. Ярма-
кі (2003 р.), 
В. В. Гутник 
(2010 р.) і 
К. В. Доді (2011 р.) 

1198 Визнання та ви-
конання рішень 
іноземних судів на 
території України 
та Європейського 
Союзу 

Мінченко Д. А. к.ю.н., доц.
Пашковський М. І.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

08.07.2015 Тема є занадто 
широкою для 
кандидатської 
дисертації
(територіально 
доречно зосере-
дитися або щодо 
України, або 
щодо Європей-
ського Союзу)
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1199 Імплементація 
директив ЄС в 
сфері відновлю-
ваної енергетики 
в законодавство 
України

Ковальова В. В. д.ю.н., проф.
Зелінська Н. А.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточ-
нення
(щодо відносин 
Україна – ЄС 
більш прийнят-
ним є застосу-
вання терміна 
«адаптація»,  
як це передбачено 
Законом  
України від 
18.03.2004 р.
№ 1629-IV)

1200 Етнічні чистки 
як міжнародний 
злочин 

Мурзанов-
ська А. Г.

д.ю.н., проф.
Зелінська Н. А.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редак-
ційного уточ-
нення
(по суті, ет-
нічні чистки є 
об’єктивною 
стороною злочи-
ну геноциду)
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1201 Міжнародно-пра-
вове регулювання 
боротьби з тютю-
ном 

Барцьось Г. В. к.ю.н., доц.
Короткий Т. Р.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення:
по-перше, слід 
боротися не з 
тютюном [росли-
ною], а з явищем 
паління тютюну;
по-друге (окрема 
думка), бажа-
но по-іншому 
викласти пара-
дигму – слід не 
боротися з нега-
тивним явищем, 
а запроваджува-
ти позитивний 
антонім цього 
явища

1202 Застосування норм 
міжнародного 
права конститу-
ційними судами 
та еквівалентними 
органами 

Синицин П. М. к.ю.н., доц.
Короткий Т. Р.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема потребує 
редакційного 
уточнення:
незрозумілим 
є зміст поняття 
«еквівалентні 
органи»
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1203 Правовий режим 
міжнародних 
контрактів в умо-
вах запроваджен-
ня економічних 
санкцій 

Кононенко Д. Ф. к.ю.н., доц.
Троянов-
ський О. В.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некорект-
но, потребує 
редакційного 
уточнення
(у частині змісту 
поняття «конт-
ракти»)

1204 Міжнародно-пра-
вові стандарти в 
сфері регулювання 
державних заку-
півель 

Дорофєєв О. В. к.ю.н., доц.
Троянов-
ський О. В.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

14.12.2015 Тема сформульо-
вана некорект-
но, потребує 
редакційного 
уточнення
(можливо, тема  
є занадто вузь-
кою)

1205 Міжнародні до-
говори України про 
правову допо-
могу в цивільних 
справах

Ємець І. О. д.ю.н., проф.
Буромен-
ський М. В.

Національний 
юридичний 
університет 
ім. Ярослава 
Мудрого

26.12.2015 Тема сформульо-
вана некорект-
но, потребує 
редакційного 
уточнення
(можливо, тема  
є занадто вузь-
кою)
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
(12.00.12)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

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

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1206 Філософсько-пра-
вова парадигма 
правового по-
рядку

Налуци-
шин В. В.

д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.11.2015 Некоректне засто-
сування поняття 
«парадигма» – 
сталий стиль 
мислення. Потріб-
но уточнити яка 
саме парадигма 
пропонується до-
слідником

1207 Філософсько-
правові засади 
патріотизму як 
ціннісно-інтегра-
тивного чинника 
формування Укра-
їнської держави

Івченко Ю. В. д.ю.н., проф.
Вовк В. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

26.05.2015 Незрозуміло, яка 
проблема філосо-
фії права дослі-
джується. По-
трібне додаткове 
обґрунтування 
віднесення цієї 
теми до спеціаль-
ності 12.00.12
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ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
1208 Взаємодія права та моралі 

в умовах інформаційного 
суспільства: філософсько-
правовий дискурс

Сердюк І. В. к.ю.н., ст.н.с.
Кушакова-
Костицька Н. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

29.10.2015

1209 Ідеал та ідеалізація в при-
родному праві
(змінена тема)

Афутіна І. В. д.філос.н., проф.
Івакін О. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

15.05.2015

1210 Феноменологія правової 
культури: філософсько-
правове дослідження

Овчиннікова А. П. д.ю.н., проф.
Дудченко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

08.07.2015

1211 Прогрес у праві: філософ-
сько-правовий аспект

Абросімов І. С. д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

Хмельницький уні-
верситет управління 
та права

27.04.2015

1212 Універсалізм і релятивізм 
у сучасних концепціях 
прав людини

Левчук Н. В. д.ю.н., проф.
Грищук О. В.

Хмельницький уні-
верситет управління 
та права

27.04.2015

1213 Логіко-філософські осно-
ви правозастосування

Мартинишин Г. Й. д.ю.н., проф.
Грищук О. В.

Хмельницький уні-
верситет управління 
та права

27.04.2015

1214 Правова ідентичність осо-
би: філософсько-право-
вий вимір

Романюк В. М. д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

Хмельницький уні-
верситет управління 
та права

27.04.2015
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права НАПрН України

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1215 Правовий по-
рядок: ціннісно-
інституційний 
підхід

Ганчук О. М. к.ю.н., доц.
Гураленко Н. А.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015 Немає запере-
чень, але об’єкт 
і предмет цього 
дослідження і до-
слідження Налуци-
шина В. В. фактич-
но співпадають

1216 Біоетика у філо-
софії правосуддя

Гринчи-
шин О. О.

д.ю.н., доц.
Балин-
ська О. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ 

28.10.2015 Некоректне фор-
мулювання теми. 
Механічне поєд-
нання малорозви-
нених напрямків 
дослідження в 
Україні. Потрібно 
уточнення пробле-
ми дослідження

1217 Антропологічно-
правова модель 
діалогізації 
державотворен-
ня України із 
європейськими 
цінностями

Ярмолович О. І. д.ю.н., проф.
Токарська А. С.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015 Потрібне більш 
чітке формулюван-
ня теми
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1218 Аксіологічно-нор-
мативна парадиг-
ма свободи волі 
людини

Ярунів М. І. д.філос.н., 
доц.
Бліхар В. С.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

28.10.2015 Тема викликає 
сумніви щодо 
віднесення її до 
юридичних наук. 
Потребує уточ-
нення

1219 Філософсько-пра-
вові засади тво-
рення української 
держави і права 
на початку ХХ сто-
ліття в контексті 
християнської 
доктрини

Черник Н. С. к.ю.н., ст.н.с.
Кушакова-
Костиць-
ка Н. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

24.02.2015 Тема потребує 
уточнення і більш 
чіткого формулю-
вання

1220 Світоглядні 
детермінанти 
сучасної вітчиз-
няної юридичної 
освіти

Гальонкі-
на Ю. С.

д.ю.н., проф.
Вовк В. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

29.04.2015 Тема не безспірна 
щодо віднесення її 
до філософії права

1221 Філософсько-
правові основи 
давньогрецького 
правосуддя

Мамчин П. І. д.ю.н., проф.
Меленко С. Г.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2015 Незрозуміла акту-
альність теми

1222 Девіантна по-
ведінка дитини: 
правовий вимір

Муринець Н. Я. д.ю.н., проф. 
Гарасимів Т. З.

Національний 
університет 
«Львівська по-
літехніка»

23.06.2015 У такому форму-
люванні тема не 
має відношення 
до спеціальності 
12.00.12
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1223 Філософсько-
правові погляди 
Л. П. Юзькова

Музика М. П. д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

27.04.2015 Викликає сумніви 
щодо достатньої 
кількості матеріа-
лу для написання 
дисертації

1224 Аксіологічні пе-
редумови прий-
няття судових 
рішень в амери-
канському право-
вому реалізмі

Сокіл У. В. д.ю.н., проф.
Грищук О. В.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

27.04.2015 Потребує уточнен-
ня актуальність 
теми стосовно 
українських 
реалій

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО;
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(12.00.13)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

№
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант Наукова установа
Дата затвер-

дження
(число,  

місяць, рік)
1225 Теоретико-правові засади 

створення перешкод діяль-
ності телекомунікаційних 
систем: порівняльно-право-
вий аспект

Громко Т. В. к.ю.н.
Культенко О. В.

Кіровоградський дер-
жавний педагогічний 
університет імені Во-
лодимира Винниченка

28.09.2015
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