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Вступ
Видання «Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави
і права» вперше в Україні було започатковано Національною академією правових наук України у 1995 р. на виконання її статутних завдань щодо здійснення координації визначення тематики дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні в галузі держави і права. Ця праця є вже двадцять четвертим довідковим виданням цього напряму.
До Переліку включені теми дисертаційних робіт докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук), які були затверджені вченими радами закладів вищої освіти, юридичних факультетів та науково-дослідних установ
юридичного профілю України протягом 2018 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 закладів вищої освіти, юридичних факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю, науковим керівникам (консультантам), здобувачам (аспірантам, ад’юнктам та докторантам)
здійснювати планування науково-дослідної роботи, проводити дисертаційні
дослідження з найбільш актуальних проблем держави і права, уникати повторення та дублювання тематики, забезпечувати ефективність наукових
досліджень.
Теми дисертаційних досліджень, наведені у Переліку, розміщені відповідно до номенклатури спеціальностей (спеціалізацій) «Юридичні науки»,
затвердженої наказом МОН України від 14.09.2011 р. № 10571.
За певною спеціалізацією спочатку подаються теми дисертацій на здобуття ступеня доктора наук, а потім доктора філософії (кандидата наук).
У відповідних графах вказано тему дисертації, її виконавця, наукового керівника (консультанта), наукову установу (навчальний заклад), 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
відповідних закладів і установ, за винятком явних орфографічних помилок.
Усі теми дисертаційних досліджень пройшли рецензування координаційних бюро відділень Національної академії правових наук України: відділення
теорії та історії держави і права (академік-секретар В. Д. Гончаренко), відділення державно-правових наук і міжнародного права (академік-секретар
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Наказом МОН України від 28.12.2018 р. № 1477 затверджено Примірний перелік та опис предметних напрямів досліджень у межах спеціальності 081 «Право»,
який буде застосовано під час формування Переліку тем дисертаційних досліджень
за 2019 р.
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Ю. П. Битяк), відділення цивільно-правових наук (в.о. академіка-секретаря
О. В. Кохановська), відділення екологічного, господарського та аграрного
права (академік-секретар Ю. С. Шемшученко), відділення кримінально-правових наук (в.о. академіка-секретаря Ю. В. Баулін), які проаналізували теми на
їх відповідність конкретній спеціальності (спеціалізації), оцінили їх актуальність, коректність формулювання, можливість дублювання тематики, вказали
на доцільність розробки певних напрямів дисертаційних досліджень тощо.
У 2018 р. в Україні затверджено 1040 тем дисертаційних досліджень за
спеціальністю «Право», що на 172 теми (15 %) менше, ніж у 2017 р.
Аналіз тем за різними спеціалізаціями показує таке їх співвідношення:
за спеціалізацією 12.00.01 – 93 теми (8,9 %),
за спеціалізацією 12.00.02 – 42 теми (4,0 %),
за спеціалізацією 12.00.03 – 157 тем (15,0 %),
за спеціалізацією 12.00.04 – 56 тем (5,4 %),
за спеціалізацією 12.00.05 – 47 тем (4,6 %),
за спеціалізацією 12.00.06 – 20 тем (1,9 %),
за спеціалізацією 12.00.07 – 240 тем (23,0 %),
за спеціалізацією 12.00.08 – 131 тема (12,6 %),
за спеціалізацією 12.00.09 – 184 теми (17,8 %),
за спеціалізацією 12.00.10 – 16 тем (1,6 %),
за спеціалізацією 12.00.11 – 41 тема (3,9 %),
за спеціалізацією 12.00.12 – 13 тем (1,3 %).
Найбільше тем було затверджено за спеціалізацією 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 240 тем (23 %
від загальної кількості тем) та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність – 184 теми (17,8 %
від загальної кількості тем). Найменше тем затверджено за спеціалізацією
12.00.12 – філософія права – 13 тем (1,3 % від загальної кількості тем).
Аналіз тематики показує, що деякі напрями юридичної науки дослі
джуються недостатньою мірою. Так, одному із найбільш актуальних питань
реформування судової системи України присвячено лише 4 теми (25 %)
у межах спеціалізації 12.00.10; актуальним проблемам європейської інтеграції вітчизняної правової системи – 32 теми (3 % із загальної кількості); проб
лемам розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного
права – 20 тем (1,9 %).
Серед закладів вищої освіти юридичного профілю, в яких затверджуються теми, більше всього тем затверджено вищими закладами освіти Міністерства внутрішніх справ України – 353 теми, або 34 % від усіх затверджених
тем, хоча 7 закладів МВС складають близько 10 % від усіх ЗВО юридичного
профілю, які подали теми дисертаційних досліджень.
У 2018 р. збільшилась кількість тем, щодо яких були висловлені зауваження координаційних бюро. Із 1040 тем отримали зауваження 359 тем, що
складає 34,5 % (у 2017 р. цей показник становив 30,2 %).
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Найбільшу кількість зауважень зроблено щодо тем, затверджених за такими спеціалізаціями:
– 12.00.03 – 89 тем із зауваженнями, що складає 56 % від загальної кількості поданих тем;
– 12.00.12 – 7 тем із зауваженнями, що складає 53 % від загальної кількості поданих тем;
– 12.00.09 – 88 тем із зауваженнями, що складає 47 % від загальної кількості поданих тем;
– 12.00.01 – 41 тема із зауваженнями, що складає 44 % від загальної кількості поданих тем;
– 12.00.08 – 39 тем із зауваженнями, що складає 29,7 % від загальної
кількості поданих тем.
Крім того, відділення НАПрН України відмічають недотримання багатьма закладами Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р.
№ 261 щодо обмеження кількості докторантів, аспірантів та ад’юнктів, прикріплених до одного наукового керівника (консультанта) (доктор наук –
не більше 5 здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають
науковий ступінь доктора наук, одночасно; доктор філософії – не більше
3‑х здобувачів наукового ступеня доктора філософії одночасно). Деякі науковці значно перевищили встановлені нормативи підготовки дисертантів.
При рецензуванні тематики дисертаційних досліджень відділеннями
НАПрН України звернуто увагу на значну кількість тем, які не мають належного 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 Управління планування і координації правових досліджень Національної академії
правових наук України рекомендує аспірантам, ад’юнктам, докторантам, їх
науковим керівникам та консультантам 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 (електронна адреса Інституту: http://ippi.org.ua/).
Національна академія правових наук України сподівається на подальшу
плідну співпрацю з усіма закладами вищої освіти, юридичними факультетами
та науково-дослідними установами юридичного профілю.
Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права впорядковано Управлінням планування і координації правових досліджень Національної академії правових наук України.
Головний учений секретар
Національної академії правових наук України
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В. А. Журавель
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Правова визначеність як
складова верховенства
права: загальнотеоретичне
дослідження

Теоретико-правові осно
ви становлення і розвитку
системи військової юстиції
в Україні

3.

4.

Беланюк М. В.

Гончаров В. В.

Генезис інституту юридич Мацелюх І. А.
ної відповідальності у сфері
регулювання державно-цер
ковних відносин в Україні
(ІХ – кінець ХVII ст.)
(уточнення теми)

2.

Виконавець

Державний інтерес в пуб
Кубко А. Є.
лічному та приватному пра
ві (теоретико-методологічне
дослідження)

Назва
дисертації

1.

№
з/п

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

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

д.ю.н., проф.
Пилипчук В. Г.

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

д.ю.н., проф.
Львівський націо
Кісиличник В. П. нальний універси
тет імені Івана
Франка

д.ю.н., проф.
Київський націо
Захарченко П. П. нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф.,
Оніщенко Н. М.

Науковий
консультант

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
(12.00.01)

26.09.2018

01.09.2018

17.12.2018

20.11.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)
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Розвиток державно-право
вої думки представниками
української еміграції
(1920–1930-і рр.)

Правова спадщина у форму Рязанов М. Ю.
ванні українського права

Суддівський корпус
в Україні (1864–1917)

Теоретико-правові засади
функціонування електро
нного урядування

Правові основи державного Шестопал С. С.
суверенітету в умовах євро
пейської інтеграції: істори
ко-теоретичний аналіз

6.

7.

8.

9.

10.

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

д.ю.н., проф.
Рум’янцев В. О.

д.ю.н., проф.
Оборотов ЮМ.

д.ю.н., проф.
Яковюк І. В.

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

д.іст.н., проф.
Національний педа
Андрусишин Б. І. гогічний універси
тет імені
М. П. Драгоманова

д.ю.н., проф.
Пилипчук В. Г.

Політанський В. С. д.ю.н., проф.
Петришин О. В.

Середа О. В.

Токарчук О. В.

Теоретичні основи станов Богуцький П. П.
лення і розвитку права на
ціональної безпеки України

5.

26.12.2018

23.11.2018

27.06.2018

22.09.2018

23.02.2017

26.09.2018
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Науковий
консультант

13. Правова традиція Цвєткова Ю. В.
релігійної толе
рантності у феде
ративних державах
Європи

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

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

19.03.2018

19.03.2018

18.12.2018

Наукова
Дата заустанова
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

д.ю.н., проф.
Київський
Бобровник С. В. національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Макаренко Л. О. д.ю.н., проф.
Ющик О. І.

Виконавець

12. Інтелектуальна
Котенко М. В.
власність як право
ва цінність: тео
ретико-прикладне
дослідження

11. Теоретико-мето
дологічні осно
ви дослідження
та формування
правової культури
в Україні

№

Назва
дисертації

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

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує редак
ційного уточнення

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослі
дження

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує редак
ційного уточнення

Зміст
зауваження
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д.ю.н., доц.
Дідич Т. О.

17. Теоретико-правові
засади державної
політики у сфері
цивільної безпеки
в Україні

Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених тем
дисертацій та за
хищених робіт
(Ремез О. Л.
«Сфера цивільної
безпеки як об’єкт

30.10.2018
Національ
на академія
внутрішніх
справ

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

10.07.2018

Викликає сумнів
щодо актуальності
теми

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує редак
ційного уточнення
(ці процеси не мо
жуть співвідноси
тися, вони можуть
порівнюватися)

Національ
д.ю.н., проф.
Бобровник С. В. на академія
внутрішніх
справ

Тихомиров Д. О. д.ю.н., проф.
Гусарєв С. Д.

16. Теоретико-право Копитова О. С.
ві засади судового
правозастосування

19.11.2018

27.03.2018

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Національ
на академія
внутрішніх
справ

15. Діяльнісний підхід Білозьоров Є. В. д.ю.н., проф.
у правознавстві: за
Гусарєв С. Д.
гальнотеоретична
концептуалізація

14. Теоретико-правові Абдуллазаде
та практичні аспек Фюргану
ти співвідношення Шірали
законодавчого про
цесу в Україні та
Азербайджанській
Республіці

10

Ганьба О. Б.

19. Правові відноси
ни у сфері без
пеки державного
кордону України:
теоретико-правові
засади

30.05.2018

д.ю.н., проф.
Бурдін М. Ю.

21. Кадрове забез
Галкін Д. В.
печення органів
правопорядку
в Україні: історикоправовий дискурс

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Національний
д.іст.н., проф.
Андрусишин Б. І. педагогічний
університет
імені
М. П. Драго
манова

27.12.2018

26.06.2018

Національна
26.10.2017
академія Державної прикор
донної служби
України
імені Богдана
Хмельниць
кого

Національ
на академія
внутрішніх
справ

20. Право на профе
Дубчак Л. С.
сійну правничу
допомогу в системі
прав людини (те
оретико-правовий
аспект)

д.ю.н.
Ляшук Р. М.

Луць Л. А.

Мельничук С. М. д.ю.н., проф.

18. Правові форми
реалізації функцій
сучасної держави
Україна

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Занадто вузька
тема для доктор
ської дисертації

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Потребує додатко
вого обґрунтуван
ня актуальність
теми дослідження

теоретико-право
вого досліджен
ня», № 86 цього
Переліку)
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Стадник І. М.

25. Захист права на особисте
життя

к.ю.н., доц.
Писарєва Е. А.

к.ю.н., доц.
Краковська А. Є.

Череповецький М. Ю. д.ю.н., доц.
26. Договір і примус у вирі
шенні правових конфліктів:
Удовика Л. Г.
теоретико-правові засади

Залімський І. Г.

24. Захист прав і свобод іно
земців та осіб без грома
дянства

д.ю.н., проф.
Наливайко Л. Р.

Науковий
керівник

23. Гарантії прав і свобод вну Орєшкова А. Ф.
трішньо переміщених осіб:
теоретико-правова характе
ристика.

Виконавець
д.ю.н., доц.
Кучук А. М.

Назва дисертації

22. Правове регулювання
Любич С. В.
державної служби в Україні
та державах Європейського
Союзу

№

Запорізький націо
нальний універ
ситет

Донецький націо
нальний універси
тет імені Василя
Стуса

Донецький націо
нальний універси
тет імені Василя
Стуса

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

18.12.2018

29.10.2018

29.10.2018

30.11.2018

18.12.2018

затверНаукова установа Дата
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

12

д.ю.н., проф.
Оніщенко Н. М.

29. Юридичні гарантії прав
людини: порівняльноправовий аналіз
Ромашко А. О.

Петренко П. І.

Звонков Є. Є.

30. Принцип пропорційності:
теоретико-правові засади
реалізації в процесі право
застосування

31. Судова помилка у право
застосуванні: загально
теоретичне дослідження

32. Справедливість як право
ва категорія: теоретичні
засади

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

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

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

д.ю.н., проф.
Оніщенко Н. М.

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

д.ю.н., проф.
Інститут держави
Пархоменко Н. М. і права ім.
В. М. Корецького
НАН України

д.ю.н., проф.
Інститут держави
Пархоменко Н. М. і права ім.
В. М. Корецького
НАН України

д.ю.н., проф.
Бобровник С. В.

28. Теоретико-правові та
Одинець О. О.
організаційні аспекти ролі
суб’єктів громадянського
суспільства в нормотворчій
діяльності
Новіцький В. В.

д.ю.н., проф.
Бобровник С. В.

27. Правовий експеримент
Глухенький С. О.
в системі засобів правового
регулювання

18.12.2018

27.03.2018

27.03.2018

13.02.2018

13.02.2018

13.02.2018

13

к.ю.н., доц.
Гудима Д. А.

Ільчишин Н. А.

Циган П. В.

36. Обмежування здійснення
прав людини в інтересах
національної безпеки:
загальнотеоретична харак
теристика

37. Права людини в сучасних
доктринах протестантизму

д.ю.н., проф.
Рабінович П. М.

к.ю.н., доц.
Ковальчук О. М.

35. Принцип недискримінації Бачинська О. І.
і механізми його реалізації
(теоретико-правові аспекти)
(уточнення теми)

34. Правові засоби в меха
нізмах правотворення та
правозастосування

д.ю.н., проф.
Бобровник С. В.

д.ю.н., проф.
Дзейко Ж. О.

Павлюков І. І.

33. Теоретико-правові аспекти Ващенко А. М.
співвідношення право
творчої діяльності органів
і посадових осіб держави та
місцевого самоврядування
в Україні
(уточнення теми)

Львівський наці
ональний універ
ситет імені Івана
Франка

Львівський наці
ональний універ
ситет імені Івана
Франка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

28.11.2018

28.11.2018

22.10.2018

22.10.2018

19.03.2018
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д.ю.н., доц.
Жаровська І. М.

40. Право людини на гендерну
ідентичність

Чернякович Є. А. к.ю.н., доц.
Осауленко А. О.

42. Нормотворча діяльність
Міністерства внутрішніх
справ України (загально
теоретичний аспект)

Навчально-науко
вий інституту
права та психології
Національного уні
верситету «Львів
ська політехніка»

університет

Міжнародний

Національна ака
демія внутрішніх
справ

к.і.н.
Навчально-науко
Чорнописька В. З. вий інституту
права та психології
Національного уні
верситету «Львів
ська політехніка»

Бочуляк Н. І.

41. Адвокатське самовряду
вання в Україні: загально
теоретичні підходи

Струс Л. Б.

д.ю.н., проф.

Міжнародний
гуманітарний
університет

Крижановський А. Ф. гуманітарний

39. Правове регулювання
Матвєєв О. В.
прикордонної діяльності
сучасної держави: компара
тивістське дослідження

Крестовська Н. М.

д.ю.н., проф.

38. Систематизація ювеналь
Котик Г. В.
ного законодавства України

30.10.2018

08.10.2018

08.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

15

к.ю.н., проф.
Завальнюк В. В.

45. Галузі в системі укра
їнського права: правове
моделювання
(зміна теми)

48. Міжгалузеві інститути
в українському праві

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Завальнюк В. В.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

д.ю.н., проф.
Національний уні
Крестовська Н. М. верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Драгоморецький М. М. к.ю.н., проф.

47. Захист прав учасників
Грезіна О. М.
освітнього процесу: компа
ративістське дослідження

46. Правовий менталітет укра Кобко-Одарій В. С. д.ю.н., проф.
Василенко М. Д.
їнського народу: поняття,
специфіка та генеза
(зміна теми)

Хряпченко В. П.

д.ю.н., проф.
Стефанчук Р. О.

44. Законодавча діяльність в
Сергєєв К. О.
умовах динамічного розви
тку інформаційних техно
логій

Національний
педагогічний
університет імені
М. П. Драгоманова

к.ю.н., доц.
Національна ака
Шкуратенко О. В. демія внутрішніх
справ

43. Міжнародні договори
Сонько Я. Б.
як джерела права Україн
ської гетьманської держави
(1649–1764 роки)

22.10.2018

22.10.2018

29.08.2018

18.06.2018

22.12.2015

27.11.2018
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д.ю.н., проф.
Максимов С. І.

д.ю.н., доц.
Лук’янов Д. В.

53. Людська гідність як джере Головаш О. О.
ло прав людини

54. Делеговане законодавство:
загальнотеоретичний та
порівняльно-правовий
аспекти

Лисенко А. В.

к.ю.н., доц.
Остапенко Т. О.

52. Становлення та розвиток
Семенова А. П.
аліментних правовідносин
в Україні (ХІХ ст. – 1991 р.)

51. Право справедливості: істо Невзоров O. B.
рико-правове дослідження

д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

к.ю.н., проф.
Завальнюк В. В.

50. Поняття і види правової
акультурації

Сакал С. В.

д.ю.н., проф.
Дудченко B. B.

49. Діалог правових культур:
Русавська О. О.
законодавче та прецедентне
право

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

23.11.2018

23.11.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018
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д.ю.н., проф.
Процюк І. В.

56. Юридичні процедури
в реалізації прав людини

60. Склад процесуальних пра Драгнєвіч О. В.
вовідносин: загальнотеоре
тична характеристика

к.ю.н., доц.
Погрібний І. М.

Вербицький Д. В. к.ю.н., доц.
Ізуїта П. О.

д.ю.н., проф.
Шевченко А. Є.

58. Централізація та децентра
лізація як основоположні
принципи організації
Терещенко О. П.
публічної влади та їх реалі
зація в Україні за роки не
залежності (1991-2018 рр.)

59. Судовий прецендент як
джерело національного
права: теоретико-правовий
аспект

к.ю.н., доц.
Кудін С. В.

57. Правове забезпечення орга
нів юстиції УСРР – УРСР
Шевченко Ю. В.
в 20–30-х роках ХХ ст.

Нагірний В. В.

д.ю.н., проф.
Яковюк І. В.

55. Теоретико-правові засади
Гайдамака В. О.
функціонування соціальної
держави в умовах європей
ської інтеграції

Харківський націо
нальний універ
ситет внутрішніх
справ

Університет «Укра
їна»

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

30.01.2018

25.10.2018

27.11.2018

27.11.2018

26.12.2018

23.11.2018
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д.ю.н., проф.
Бурдін М. Ю.

к.ю.н., доц.
Пайда Ю. Ю.

Бурбело В. Л.

Верстин А. А.
63. Правове регулювання
трудових відносин у схід
ногалицьких воєводствах
Польщі міжвоєнного періо
ду 1921–1939 рр.

62. Релігійна правосвідомість
як теоретико-правовий
феномен

д.ю.н., доц.
Шульга А. М.

61. Механізм протидії виник
Дьякова О. О.
ненню правового нігілізму
у сфері правозастосовної
діяльності Національної
поліції України (теоретикоправовий аспект)
(уточнення теми)

Харківський націо
нальний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний універ
ситет внутрішніх
справ

27.12.2018

27.12.2018

30.01.2018
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30.11.2018

Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

Головченко О. М. к.ю.н., доц.
Сердюк І. А.

18.12.2018

66. Законодавчий
процес в Україні
у відмінних від
звичайних умовах:
теоретичний і при
кладний аспекти.

Академія Дер
жавної пенітен
ціарної служби

30.11.2018

д.ю.н., доц.
Кучук А. М.

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Гавриленко А. І. к.ю.н.
Дніпропетров
Почтовий М. М. ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

Коба М. М.

Виконавець

Науковий
керівник

65. Правова ідеологія
сучасної України:
теоретико-правове
дослідження.

64. Правова культура
військовослужбов
ців Національної
гвардії України та
напрями її рефор
мування

№

Назва
дисертації

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

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Зміст
зауваження
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Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ
Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

68. Правова компетен Нєвзорова І. В. к.ю.н.
ція діяльності но
Почтовий М. М.
таріуса: теоретична
характеристика

69. Юридичні колізії
Полєшко Е. П.
в національній
правовій системі
України: теоретич
ний та прикладний
аспекти.

к.ю.н., доц.
Сердюк Л. М.

Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

Ключкович В. Ю. д.ю.н., проф.
Наливайко Л. Р.

67. Правозастосовна
діяльність органів
судової влади:
теоретико-право
вий аналіз.

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

Тема дослі
дження потре
бує відмежу
вання від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Погреб
няк С. П. «Колізії у законодав
стві України
та шляхи їх
переборення»,
2001 р.;
Матат Ю. І.
«Прогалини
в законодавстві
та засоби їх

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення
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Чорнодід Г. С.

Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Суходоля М. В. к.ю.н., доц.
Донецький
Краковська А. Є. національний
університет
імені Василя
Стуса

к.ю.н., доц.
Грицай І. О.

к.ю.н.
Дніпропетров
Почтовий М. М. ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

73. Права людини
Ошкадеров І. Г. д.ю.н., проф.
та громадянина
Ніколенко Л. М.
в умовах право
вої модернізації:
загальнотеоретичне
дослідження
(уточнення теми)

72. Правова культура
як відображення
позитивних форм
правосвідомості

71. Загальноправова ха Симоненко Т. В.
рактеристика права
дитини на захист
від усіх форм на
сильства в Україні

70. Правовий нігілізм
та правовий ідеа
лізм як загроза на
ціональній безпеці
України.

28.02.2018

29.10.2018

30.11.2018

30.11.2018

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформу
льована некоректно та потре
бує редакційно
го уточнення

подолання
в юридичній
практиці»,
2013 р.)
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78. Механізм реалізації Немченко К. С. д.ю.н., проф.
фіскальної функції
Бобровник С. В.
держави: теорети
ко-правові аспекти

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

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

к.ю.н., ст.н.с.
Богініч О. Л.

77. Гендерні відноси
ни: теоретико-пра
вові засади

Голуб О. А.

Запорізький
національний
університет

д.ю.н., доц.
Удовика Л. Г.

76. Теоретико-правові Білик І. В.
засади формування
антикорупційної
системи в Україні

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Запорізький
національний
університет

д.ю.н., доц.
Зозуля Є. В.

75. Теоретико-правові Череповецька І. Ю. д.ю.н., доц.
засади комунікації
Удовика Л. Г.
громадянського
суспільства й судо
вої влади в Україні

74. Реалізація права лю Марко Я. Р.
дини на репродук
цію методом суро
гатного материнства:
теоретико-правове
дослідження
(перезатвердження
теми)

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

13.02.2018

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Викликає
сумнів щодо
актуальності
теми

18.12.2018

18.12.2018

18.12.2018

29.05.2018
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к.ю.н., доц.
Цвєткова Ю. В.

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

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

д.ю.н., проф.
Інститут дер
Оніщенко Н. М. жави і права
ім. В. М. Ко
рецького
НАН України

Страшинський Б. Р. д.ю.н., проф.

81. Трансформація
Shan Hui
кримінального за
конодавства Укра
їни та Китайської
Народної Республі
ки (середина ХХ –
початок ХХI ст.)

80. Принцип розум
ності в праві:
теоретико-правові
аспекти

79. Номенклатурний
Тучіна О. М.
правовий нігілізм:
теоретико-приклад
ні засади

17.12.2018

13.02.2018

27.03.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисер
тацій та захище
них робіт
(Мандріко
ва К. О. «Розум
ність у правово
му регулювання:
вимоги до нор
мотворчості
і правозастосу
вання», 2015 р.)

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

24

к.ю.н.

84. Демократизація
судової системи
України в умовах
європейської інте
грації

85. Оперативно-служ Спосіб Д. П.
бова та політикоправова діяльність
Служби безпеки
організації україн
ських націоналістів

Гук Н. І.

к.ю.н.

83. Нові галузі в сис
Білик П. Б.
темі права України:
ціннісно-світогляд
ний підхід

д.ю.н., проф.
Сворак С. Д.

Навчально-нау
ковий юридич
ний інститут
Прикарпатсько
го національно
го університету
ім. В. Стефаника

туту права
та психології
Національного
університету
«Львівська по
літехніка»

Навчально-

Павлів-Самоїл Н. П. науковий інсти-

туту права
та психології
Національного
університету
«Львівська по
літехніка»

Навчально-

Міжнародний
гуманітарний
університет

Павлів-Самоїл Н. П. науковий інсти-

д.ю.н., проф.
Бабін Б. В.

82. Застосування мате Кабрера Ю. Ф
ріального права до
суті спору в міжна
родному комерцій
ному арбітражі

05.12.2018

08.10.2018

08.10.2018

31.10.2018

Викликає
сумнів відпо
відність теми
визначеному
напрямку до
слідження

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Викликає сумнів
відповідність
теми визначе
ному напрямку
дослідження
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д.ю.н., доц.
Цуркан-Сайфу
ліна Ю. В.
д.ю.н., проф.
Дудченко В. В.

88. Методологічні
Грисюк В. В.
принципи сучасної
юриспруденції

89. Ідентифікація пра
ва: ритуали в пра
вовій сфері

Караман М. В.

к.ю.н., доц.
Купіна Л. Ф.

23.02.2016

22.10.2018

22.10.2018

Національний
університет
«Одеська юри
дична академія»
Національний
університет
«Одеська юри
дична академія»

25.09.2018

Національний
педагогічний
університет
імені
М. П. Драгома
нова

к.ю.н., доц.
Національна
Тихомиров Д. О. академія внут
рішніх справ

87. Демократизація як Дубінко Д. О.
закономірність мо
дернізації україн
ського судочинства
в умовах соціаль
них змін

86. Сфера цивільної
Ремез О. Л.
безпеки як об’єкт
теоретико-правово
го дослідження

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Тихомиров Д. О.
Теоретико«Правові засади
державної політики у сфері ци
вільної безпеки
в Україні», № 17
цього Переліку)
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Університет
державної фіс
кальної служби
України

91. Правові засади ді Бейгул А. Г.
яльності державної
кримінально-ви
конавчої служби
України у 2005–
2009 рр.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Басілашвілі М. Б. к.ю.н., доц.

93. Проблеми право
застосовної ді
яльності органів
виконавчої влади
(на прикладі
органів державної
реєстрації актів
цивільного стану
в Україні
(уточнення теми)
Погрібний І. М.

Луконцева Ю. О. к.ю.н., доц.
Харківський
Волошенюк О. В. національний
університет
внутрішніх
справ

92. Правовий плюра
лізм у сучасному
світі: теоретикокомпаративістське
дослідження

д.ю.н., проф.
Богатирьов І. Г.

Університет
державної фіс
кальної служби
України

90. Ціннісний вимір
Олейніков Д. О. к.ю.н., доц.
функціонування
Старостюк А. В.
правової системи
України: порівняль
но-правовий аналіз

27.12.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

Викликає
сумнів відпо
відність теми
визначеному
напрямку до
слідження

Занадто ши
рока тематика
для кандидать
ської дисер
тації

Предмет до
слідження є за
надто вузьким

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення
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Різник С. В.

Виконавець

95. Захист публічних інтересів Берестова І. Е.
учасників цивільних відно
син: взаємозв’язок цивіль
ного судочинства та консти
туційного провадження
(уточнення теми)

94. Конституційність правових
актів в Україні: сутність,
методологія визначення та
механізми забезпечення

№

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.
Стефанчук Р. О.

д.ю.н., проф.
Шевчук С. В.

Науковий
консультант

Науково-дослідний
інститут приватного
права і підприєм
ництва імені акаде
міка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України

Львівський націо
нальний університет
імені Івана Франка

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.02)

28.03.2018

30.05.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)
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Палюх А. Я.

Виконавець
д.ю.н., проф.
Камінська Н. В.

Науковий
консультант
Національ
на академія
внутрішніх
справ

30.10.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Предмет дослі
дження не від
повідає рівню
докторської
дисертації

Зміст
зауваження

к.ю.н., доц.
Деркач Е. М.

Донецький національ
ний університет імені
Василя Стуса

Кулявець О. С.

98. Конституційна скарга
як форма звернення до
Конституційного Суду
України

Наукова
установа
(навчальний
заклад)
ДВНЗ «Київський
національний економіч
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Виконавець

Науковий
керівник

97. Конституційно-правові Цятковська А. М. д.ю.н., проф.
засади євроінтеграційної
Колодій А. М.
стратегії України

№

Назва
дисертації

29.10.2018

19.11.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

96. Конституційно-пра
вові засади розвитку
фізичної культури
і спорту в Україні

№

Назва
дисертації

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

29

д.ю.н., проф.
Батанов О. В.

101. Конституційно-правове Демченко П. С.
забезпечення кіберне
тичної безпеки виборчо
го процесу в Україні та
зарубіжних державах

Сахно А. В.

104. Пряма дія норм Консти Павленко І. О.
туції при здійсненні
правосуддя

103. Виборчий кодекс
України як джерело
виборчого права

28.11.2018
к.ю.н., доц.

Івана Франка

Бориславська О. М. ний університет імені

Львівський національ

20.11.2018

30.11.2018

Інститут держави і пра
ва ім. В. М. Корецького
НАН України

Інститут держави і пра
ва ім. В. М. Корецького
НАН України

НАН України

13.02.2018

13.02.2018

Інститут держави і пра

д.ю.н., доц.
Луганський державний
Нестерович В. Ф. університет внутрішніх
справ імені Е. О. Дідо
ренка

102. Конституційно-правове Миколаєнко О. О. д.ю.н., проф.
забезпечення соціальної
Батанов О. В.
інклюзії в Україні

д.ю.н., проф.

29.10.2018

Донецький національ
ний університет імені
Василя Стуса

Шемшученко Ю. С. ва ім. В. М. Корецького

Федоришина Г. С. д.ю.н., проф.
Гринюк Р. Ф.

100. Конституційно-правові Шевчук О. А.
засади нормотворчості
центральних органів ви
конавчої влади

99. Місце правового комп
ромісу у теорії суспіль
ного договору

30

Неофіта Д. Б.

Городницький П. С. к.ю.н., доц.

108. Електронна демократія:
конституційно-правові
основи

к.ю.н., доц.
Національна академія
Демиденко В. О. внутрішніх справ

110. Забезпечення держав
Касяненко Д. М.
ного суверенітету та те
риторіальної цілісності
України: конституційноправове дослідження

Національна академія
внутрішніх справ

д.ю.н.
Гультай М. М.

Національна академія
внутрішніх справ

Національна академія
внутрішніх справ

Національна академія
внутрішніх справ

Львівський національ
ний університет імені
Івана Франка

109. Конституційно-правові Діденко О. М.
гарантії права обирати
та бути обраним до ор
ганів державної влади та
органів місцевого само
врядування в Україні

Кулик Т. О.

Свєшнікова М. М. д.ю.н., проф.
Камінська Н. В.

к.ю.н., доц.
Берестова І. Е.

д.ю.н., проф.
Панкевич І. М.

107. Інститут паритетної
демократії в конститу
ційному праві

106. Конкуренція конститу Ковальова О. С.
ційних цінностей у пра
возастосовній діяльності
судів України

105. Контроль за діяльніс
тю політичних партій
в Україні: конституцій
но-правові аспекти

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

25.09.2018

10.07.2018

28.11.2018
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д.ю.н., проф.
Оніщук М. В.

116. Офіційне тлумачення
Основного Закону
Конституційним
Судом України
(уточнення теми)

Національна академія
внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Національна академія
Кульчицька О. В. внутрішніх справ

115. Право людини на медич Шкляр І. В.
ну допомогу із застосу
ванням трансплантації:
український та зарубіж
ний досвід
Богданевич Т. С.

к.ю.н., доц.
Тарасенко К. В.

114. Конституційно-правове
Суховій І. Ю.
забезпечення гендерної
рівності в органах Націо
нальної поліції України

Національна академія
внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Національна академія
Демиденко В. О. внутрішніх справ

Марко І. І.

113. Конституційно-правове
регулювання сектору
безпеки та оборони
України

Національна академія

Національна академія
внутрішніх справ

Калиновський Б. В. внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Камінська Н. В.

д.ю.н., доц.

Щербань Є. В.

112. Виборчі права громадян Войтенко Н. Ю.
на місцевих виборах:
український та зарубіж
ний досвід

111. Конституційно-правове
забезпечення імплемен
тації Римського статуту
Міжнародного кримі
нального суду

30.10.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

30.10.2018
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к.ю.н., доц.
Єзеров A. A.

122. Конституційні засади
права громадян на
соціальний захист

Чорна M I .

к.ю.н., доц.
Єзеров A. A.

д.ю.н., проф.
Мішина H. B.

121. Інтерпретаційна діяль
Синицин П. М.
ність Конституційного
Суду України в контексті
рішень Європейського
Суду з прав людини

Костров В . О .

д.ю.н., проф.
Мішина H. B.

119. Організаційно-правові
Полухін П. В.
форми місцевого само
врядування територі
альних громад в Україні
та у Великій Британії:
порівняльно-правове
дослідження

120. Конституційне право
на охорону здоров’я:
теорія та практика

к.ю.н., доц.
Олькіна O. B.

Луцков В . О .

118. Форми безпосередньої
участі територіальної
громади у здійсненні
місцевого самовряду
вання

Національний універси
тет «Одеська юридична
академія»

Національний універси
тет «Одеська юридична
академія»

Національний універси
тет «Одеська юридична
академія»

Національний універси
тет «Одеська юридична
академія»

Національний універси
тет «Одеська юридична
академія»

д.ю.н., проф.
Національний універси
Афанасьєва М. В. тет «Одеська юридична
академія»

Глиняний I. B.

117. Виборчі цензи: консти
туційно-правове дослі
дження

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018
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к.ю.н., доц.
Слінько Т. М.

д.ю.н., проф.
Серьогіна С. Г.

124. Конституційно-правовий Макаров М. В.
інститут громадянства
в системі сучасних мі
граційних процесів

125. Конституційно-правові
засади місцевого само
врядування у Бельгії
к.ю.н.
Бакумов О. С.

к.ю.н., доц.
Гудзь Т. І.
к.ю.н., доц.
Воронов М. М.

Венглінський О. О.
126. Парламентський за
конодавчий процес:
теоретичні та практичні
питання конституційноправового регулювання

127. Конституційно-правові Пістренко Н. С.
засади світської держави
в Україні

128. Конституційно-право
Афоніна О. В.
ві форми політичної
активності громадян, що
реалізуються за допомо
гою інформаційно-кому
нікаційних технологій

Терехова Т. О.

д.ю.н., проф.
Серьогіна С. Г.

123. Принцип правової, орга- Молчанова А. В
нізаційної та матеріаль
но-фінансової самостій
ності місцевого самовря
дування в Україні

Харківський національ
ний університет імені
В. Н. Каразіна

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Національний юридич
ний університет імені
Ярослава Мудрого

Національний юридич
ний університет імені
Ярослава Мудрого

Національний юридич
ний університет імені
Ярослава Мудрого

24.10.2018

27.11.2018

27.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

27.06.2018
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131. КонституційноМіщенко А. В.
правові основи
обмеження соці
ально-економічних
прав людини: євро
пейський досвід та
його значення для
України

Косяк Н. М.

130. Конституційноправові основи
забезпечення
обов’язковості ви
конання судового
рішення в Україні

Виконавець

Зайцева Я. О.

Назва дисертації

129. Конституційноправовий статус
учасників мирних
зібрань в Україні

№

к.ю.н., доц.
Лук’янець В. С.

д.ю.н., доц.
Калинов
ський Б. В.

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

30.10.2018

30.10.2018

18.12.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

д.ю.н., проф.
Запорізький
Максакова Р. М . національний
університет

Науковий
керівник

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Зміст
зауваження

Теми, щодо яких висловлені зауваження
відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України
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к.ю.н., доц.
Харківський
Григоренко Є. І. національний
університет
імені В. Н. Ка
разіна

Рудень Д. С.

135. Конституційні
цінності в умовах
формування Укра
їни як правової
держави

Одеський
національний
університет
імені І. І. Меч
никова

Національний
університет
«Острозька
академія»

д.ю.н., проф.
Корчевна Л. О.

д.ю.н., доц.
Дробуш І. В.

Кренціль Б. О.

133. Повноваження
об’єднаних тери
торіальних громад
в сфері регулю
вання земельних
відносин (муні
ципально-правова
характеристика)

Національна
академія внут
рішніх справ

134. Роль національно Бородавка Т. Л.
го превентивного
механізму у сучас
ному конституціо
налізмі

к.ю.н., доц.
Пелих Н. А.

Борсук О. Г.

132. Реалізація кон
ституційного
обов’язку особис
того голосування
парламентарями

16.11.2017

27.11.2018

29.11.2018

27.11.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно,
предмет дослі
дження потре
бує уточнення

36

Назва
дисертації

Прусенко Г. Є.

КоломієцьЛюдвіг Є. П.

Виконавець

138. Цивільно-правові відноси Бажанов В. О.
ни у журналістиці: доктри
на, законодавство і судова
практика

137. Інститут процесуального
договору у міжнародному
цивільному процесі

136. Цивільно-правова охорона
суспільних відносин
у кіберпросторі

№

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

ДВНЗ «Київський
національний еко
номічний універ
ситет імені Вадима
Гетьмана»

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

д.ю.н., проф.
Київський націо
Кохановська О. В. нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

д.ю.н., проф.
Притика Ю. Д.

д.ю.н., доц.
Шимон С. І.

Науковий
консультант

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

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

18.06.2018

19.03.2018

30.10.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)
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д.ю.н., доц.
Штефан О. О.

141. Захист права
Шабалін А. В.
власності в цивіль
ному судочинстві:
проблеми теорії та
практики

д.ю.н., проф.
Стефанчук Р. О.

д.ю.н., проф.
Коссак В. М.

Шкребець Д. В.

Виконавець

Науковий
консультант

Рим Т. Я.
140. Правове регулю
вання інвестицій
них відносин у
сфері будівництва:
цивільно-правовий
аспект

139. Цивільно-правові
засади регулюван
ня та захисту від
носин у ІТ-сфері

№

Назва
дисертації

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власності
НАПрН Укра
їни

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Київський уні
верситет права
НАН України

Наукова
установа

12.12.2018

31.10.2018

05.07.2018

Тема є занад
то вузькою
та потребує
відмежуван
ня від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захи
щених робіт

Тема є занад
то вузькою
для доктор
ської дисер
тації

Тема є занад
то вузькою
для доктор
ської дисер
тації

Дата затвердження
Зміст
(число,
зауваження
місяць, рік)

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

38

143. Теорія вирішення
цивільно-правово
го спору судом

Майданик Н. Р.

142. Захист публічних Берестова І. Е.
інтересів учасників
цивільних відно
син: взаємозв’язок
цивільного судо
чинства та консти
туційного прова
дження
(уточнення теми)
д.ю.н., проф.
Гриняк А. Б.

д.ю.н., проф.
Стефанчук Р. О.

Науково-дослід
ний інститут
приватного права і підприєм
ництва імені
академіка
Ф. Г. Бурчака
НАПрН Укра
їни

Науково-до
слідний інсти
тут приватного
права і підпри
ємництва імені
академіка
Ф. Г. Бурчака
НАПрН Укра
їни

26.09.2018

28.03.2018

Тема до
слідження
потребує
відмежуван
ня від уже
затверджених
тем дисерта
цій та

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

(Гуліда О. М.
«Особливості
судочинства
в справах, що
виникають
із спорів про
право влас
ності та інші
речові права»,
2014 р.)

39

144. Теоретичні пробле Короленко В. М. д.ю.н., проф.
Крупчан О. Д
ми забезпечення
справедливого,
неупередженого та
своєчасного роз
гляду та вирішення
цивільних спорів

Науково-до
слідний інсти
тут приватного
права і підпри
ємництва імені
академіка
Ф. Г. Бурчака
НАПрН Укра
їни

26.12.2018

Тема до
слідження
потребує від
межування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Майда
ник Н. Р.
«Теорія ви
рішення

захищених
робіт (Коро
ленко В. М.
«Теоретичні
проблеми
забезпечення
справедливо
го, неуперед
женого та
своєчасного
розгляду та
вирішення
цивільних
спорів», № 144
цього Пере
ліку)

40

145. Система догово
Амеліна A. C.
рів про надання
фінансових послуг:
проблеми теорії та
практики

д.ю.н., проф.
Шишка Р. Б.

Університет
державної фіс
кальної служби
України

27.12.2018

Тема є занад
то вузькою та
потребує від
межування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Дроз
дова Н. В.
«Договір
про надання
фінансових
послуг в ци
вільному пра
ві України»,
2005 р.; Свя
тошнюк С. С.
«Цивіль
но-правове
регулювання
надання
фінансових

цивільно-пра
вового спору
судом», № 143
цього Пере
ліку)
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146. Концептуальні
засади захисту
цивільних прав та
інтересів дитини
в Україні
(уточнення теми)

Глиняна K. M.

д.ю.н., проф.
Харитонов Є. О.

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

27.12.2018

Тема є занад
то вузькою за
географією
дослідження
та потребує
відмежування
від уже затверджених тем
дисертацій

послуг в Укра
їні», 2016 р.;
Шевченко Д. В.
«Цивільноправова ха
рактеристика
договорів на
надання фі
нансових по
слуг», 2013 р.;
Янишен В. П.
«Проблеми
цивільноправового
регулювання
відносин з на
дання фінан
сових послуг»,
2006 р.)

42

147. Саморегулювання
майнових ци
вільних відносин
в Україні

Васильєв В. В.

д.ю.н., проф.
Яроцький В. Л.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава
Мудрого

23.11.2018

Тема є занад
то вузькою
для доктор
ської дисер
тації

та захищених
робіт
(Негода О. А.
«Захист прав
та законних
інтересів
дитини за
сімейним та
цивільним за
конодавством
України»,
2017 р.; Сер
гієнко О. В.
«Захист прав
та інтер
есів дітей за
сімейним за
конодавством
України»,
2016 р.)

43

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

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

к.ю.н.
Проценко І. М.

д.ю.н., проф.
Притика Ю. Д.

150. Договір міжнародного пере Білик А. С.
везення вантажу залізнич
ним транспортом

151. Процесуальні особливості Круковес В. В.
розгляду справ щодо вста
новлення факту проживання
однією сім’єю чоловіка та
жінки без шлюбу
(уточнення теми)

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

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

к.ю.н.
Інститут держави
Переверзєва О. С. і права ім.
В. М. Корецького
НАН України

Шишикін С. М.

Науковий
керівник

149. Відповідальність за наслід
ки аварії в міжнародному
приватному морському
праві

Виконавець

Роздобудько Ю. Г. д.ю.н., с.н.с.
Тимченко Г. П.

Назва
дисертації

148. Підготовче проваджен
ня в цивільному процесі
України

№

19.03.2018

27.03.2018

13.02.2018

13.02.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

44

к.ю.н., доц.
Захарова О С.

Єпанчінцев О. С.

156. Спрощене позовне про
вадження в цивільному
судочинстві України

д.ю.н., проф.
Кодинець А. О.

Подолєва А. І.

154. Договори щодо розпоря
дження правами інтелекту
альної власності на твори
в мережі Інтернет
д.ю.н., проф.
Безклубий І. А.

д.ю.н., проф.
Дзера О. В.

Краглевич В. В.

153. Цивільно-правовий захист
прав вкладників банків та
інших фінансових установ

155. Місце економічних санкцій Горда Ю. І.
у механізмі застосування за
стереження про публічний
порядок у міжнародному
приватному праві
(уточнення теми)

д.ю.н., проф.
Діковська І. А.

Залізко О. М.

152. Вирішення спорів, що
виникають з міжнародних
приватних спортивних від
носин Спортивним арбі
тражним судом
(уточнення теми)

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

21.05.2018
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Калінчук З. І.

Стратій О. Р.

161. Цивільно-правове регулю
вання майнових відносин
за участю малолітніх та
неповнолітніх осіб

Панасюк К. Т.

159. Захист патентних прав за
законодавством України та
правом ЄС

160. Охорона прав на об’єкти
промислової власності за
міжнародними заявками

д.ю.н., проф.
Яворська О. С.

Суханов М. О.

158. Корпоративні права та
обв’язки учасника товари
ства з обмеженою відпові
дальністю

к.ю.н., доц.
Гейнц Р. М.

к.ю.н., доц.
Тарасенко Л. Л.

к.ю.н., доц.
Тарасенко Л. Л.

д.ю.н., доц.
Ізарова І. О.

157. Принцип співробітництва
Король О. Д.
суду та сторін в цивільному
судочинстві

Навчально-на
уковий юридич
ний інститут
Прикарпатського
національного
університету ім.
В. Стефаника

Львівський націо
нальний універ
ситет імені Івана
Франка

Львівський націо
нальний універ
ситет імені Івана
Франка

Львівський націо
нальний універ
ситет імені Івана
Франка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

19.03.2018

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

19.11.2018
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165. Природні об’єкти та при
родні ресурси як об’єкти
цивільних прав
(зміна теми)

Мартинюк В. А.

д.ю.н., проф.
Луць В. В.

д.ю.н., проф.
Васильєва В. А.

д.ю.н., проф.
Васильєва В. А.

163. Договір купівлі-продажу
Анатійчук В. В.
майнових прав за цивільним
законодавством України

164. Цивільно-правове регулю Стратюк Ольга
вання припинення підпри Миколаївна
ємницьких юридичних осіб

к.ю.н., доц.
Банасевич І. І.

162. Захист суб’єктивних цивіль Чічак Л. М.
них прав сторін договору
споживчого кредиту

Навчально-науковий
юридичний інститут
Прикарпатського
національного
університету ім.
В. Стефаника

Навчально-науковий
юридичний інститут
Прикарпатського
національного
університету ім.
В. Стефаника

Навчально-науковий
юридичний інститут
Прикарпатського
національного
університету ім.
В. Стефаника

Навчально-науковий
юридичний інститут
Прикарпатського
національного
університету ім.
В. Стефаника

05.12.2018

02.10.2018

24.05.2018

19.03.2018
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Шиманська Н. С.

Смірнов О. Г.

Кедя Ю. О.

170. Особливості цивільно-пра Судаков В. В.
вового регулювання визна
ння недійсними правочинів
у сфері інтелектуальної
власності

169. Комерційна таємниця
та ноу-хау як нетипові
об’єкти цивільного права

168. Договірне регулювання
створення та використання
об’єктів авторського права
і суміжних прав у сфері
телебачення в Україні та
Франції: порівняльноправовий аналіз

167. Вільне використання творів Троцька В. М.
у цифровому середовищі
(уточнення теми)

166. Зміна умов договору

д.ю.н., проф.
Мироненко Н. М.

к.ю.н., доц.
Дідук А. Г.

д.ю.н., доц.
Штефан О. О.

д.ю.н., проф.
Мироненко Н. М.

д.ю.н., проф.
Луць В. В.

Науково-дослідний
інститут інтелек
туальної власності
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут інтелек
туальної власності
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут інтелек
туальної власності
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут інтелек
туальної власності
НАПрН України

Навчально-науко
вий юридичний
інститут Прикарпат
ського національно
го університету ім.
В. Стефаника

30.10.2018

27.11.2018

30.10.2018

29.05.2018

26.12.2018
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д.ю.н., проф.
Гриняк А. Б.

172. Договір про влаштування
Козак О. М.
дітей-сиріт та дітей, позбав
лених батьківського піклу
вання, у прийомну сім’ю

к.ю.н., доц.
Якимець О. І.
к.ю.н., доц.
Шаповал Л. І.

174. Правове регулювання праці Полішко Н. Л.
жінок в Національній по
ліції України
Балюк Т. М.

Кравчук Д. С.

175. Цивільне судочинство
у справах про надання пра
ва на шлюб

176. Темпоральні оціночні по
няття в цивільному праві
України

к.ю.н., доц.
Братель О. Г.

к.ю.н., с.н.с.
Лов’як О. О.

Смірнова В. В.

173. Розгляд цивільних справ
за участю присяжних
в Україні

д.ю.н., проф.
Калаур І. Р.

171. Межі здійснення спадкових Баб’юк П. М.
прав: порівняльний аналіз
законодавства України та
інших європейських держав

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Науково-дослідний
інститут приват
ного права і підприємництва
імені академіка
Ф. Г. Бурчака
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут приватного права і під
приємництва
імені академіка
Ф. Г. Бурчака
НАПрН України

27.11.2018

27.11.2018

25.09.2018

25.09.2018

28.11.2018

25.04.2018
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Корнілова Л. І.

180. Процесуальні особливості
розгляду спорів щодо іпо
течних правовідносин

181. Правове регулювання іно
Екіз Х.
земних інвестицій у міжна
родному приватному праві
України та Туреччини

Писанчин М. М.

179. Оскарження результатів
прилюдних торгів з реалі
зації арештованого майна
в цивільному процесі

к.ю.н., доц.
Жуков І. М.

д.ю.н., проф.
Голубєва Н. Ю.

д.ю.н., проф.
Голубєва Н. Ю.

к.ю.н., доц.
Давидова І. В.

178. Правочини відчуження
об’єктів комунальної влас
ності

Писаренко М. О.

д.ю.н., проф.
Харитонов Є. О.

177. Зобов’язання, що виника
Пеструєв Д. М.
ють внаслідок вчинення дій
в майнових інтересах іншої
особи без її доручення, за
законодавством України та
Польської народної респу
бліки
(зміна теми)

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

27.06.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

04.06.2018
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Петренко А. С.

Хохлова Т. С.

Бондаренко В. В.

185. Застава товарів в обороті
або у переробці, як спосіб
забезпечення виконання
зобов’язання

186. Зловживання правом в сі
мейних правовідносинах

187. Правове регулювання
аутсорсингових відносин
у міжнародному приватно
му праві

к.ю.н., доц.
Жуков І. М.

д.ю.н., доц.
Явор О. А.

к.ю.н., доц.
Мороз М. В.

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

184. Зобов’язання, нерозривно
пов’язані з особою борж
ника або кредитора за
цивільним законодавством
України

Шинкарьова Є. В. д.ю.н., проф.
Яроцький В. Л.

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри

Спасибо-Фатєєва І. В. дичний універси

д.ю.н, проф.

183. Захист прав добросовісного Колісниченко А. С. к.ю.н., проф.
подружжя у сімейних пра
Борисова В. І.
вовідносинах

182. Правова охорона біотехно Шишко І. М.
логій у сфері медицини: по
рівняльно-правовий аспект

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018
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Косінова Д. С.

Чернікова О. С.

Скіпенко Д. О.

192. Цивільно-правове регулю
вання відносин з транскор
донного медичного обслу
говування

193. Правове регулювання до
говору транскордонного
страхування

Стрюк В. О.

190. Правове регулювання
інвестиційних відносин із
залучення коштів до хедж
фондів у міжнародному
приватному праві

191. Правове регулювання
франчайзингових відносин
в міжнародному приватно
му праві

к.ю.н., доц.
Білоусов Є. М.

Постнова Н. І.

189. Правове регулювання між
народних змішаних пере
везень

к.ю.н., доц.
Білоусов Є. М.

к.ю.н., доц.
Жуков І. М.

к.ю.н., доц.
Білоусов Є. М.

к.ю.н., доц.
Жуков І. М.

к.ю.н., доц.
Полатай В. Ю.

188. Міжюрисдикційні елементи Капустін В. В.
транскордонної неспро
можності (банкрутства) у
міжнародному приватному
праві

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

26.12.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018
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к.ю.н., доц.
Стрельцова Є. Д.

Чоломбитько Ю. О. к.ю.н., доц.
Аврамова О. Є.

к.ю.н., проф.
Кройтор В. А.

198. Цивільно-правові відносини Джафарова В. М.
у сфері державної реєстра
ції речових прав

199. Вичерпання майнових
авторських прав в мережі
Інтернет

к.ю.н., проф.
Кройтор В. А.

Зубанич О. В.
197. Патронат над дітьми: по
рівняльний аналіз законо
давства України, Словацької
республіки та Чеської
республіки

Лефтерова О. І.

196. Визначення походження
дитини в міжнародному
приватному праві

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

Одеський націо
нальний універси
тет імені І. І. Меч
никова

Одеський націо
нальний універси
тет імені І. І. Меч
никова

к.ю.н., доц.
Одеський націо
Клейменова С. М. нальний універси
тет імені І. І. Меч
никова
к.ю.н., проф.
Труба В. І.

Яблокова О. І.

195. Захист права власності
Труш М. О.
судовими органами України
та Європейським судом

194. Авторський договір в сис
темі цивільно-правових
договорів

27.11.2018

26.06.2018

30.05.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018
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Кірик А. Ю.

205. Гарантії прав спадкоємців
при спадкуванні за запові
том

к.ю.н., доц.
Димінська О. Ю.

к.ю.н.
Якимчук С. О..

Оксанюк О. А.

204. Режим окремого проживан
ня подружжя в сімейному
праві

д.ю.н., доц.
Бервено С. М.

202. Акти органів державної вла Бало С. О.
ди як підстава виникнення
цивільних прав та обов’язків
к.ю.н.
Анікіна Г. В.

д.ю.н., доц.
Красицька Л. В.

201. Захист майнових прав мало Негода О. А.
літніх та неповнолітніх осіб:
цивільно-правовий аспект
(уточнення теми)

203. Відповідальність за неви
Буряченко А. М.
конання обов’язку щодо
надання утримання у сімей
ному праві

к.ю.н., доц.
Аврамова О. Є.

200. Цивільно-правова охорона Крайз О. І.
біотехнологічних винаходів

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

Харківський націо
нальний універси
тет імені В. Н. Ка
разіна

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

29.10.2018

29.10.2018

29.10.2018

24.10.2018

27.11.2018

27.11.2018
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26.11.2018

Хмельницький уні
к.ю.н., доц.
Бориславська М. В. верситет управлін
ня та права

212. Припинення шлюбу в сі
мейному праві

Грицишина Л. В.

29.10.2018

29.10.2018

29.10.2018

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

к.ю.н.
Якимчук С. О..

Паславська Ю. В. д.ю.н., проф.
Гринько С. Д.

к.ю.н., доц.
Ватрас В. А.

29.10.2018

29.10.2018

29.10.2018

211. Держава Україна як учас
Баргілевич М. І.
ник договірних зобов’язань
у цивільному праві

210. Свобода особистості як
об’єкт цивільно-правової
охорони

209. Боргові зобов’язання членів Місяць О. А.
сім’ї

к.ю.н.
Сердечна І. Л.

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

Ромась Д. С.

208. Цивільно-правова відпо
відальність за порушення
авторського права

Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права
Хмельницький уні
верситет управлін
ня та права

к.ю.н., доц.
Трач О. М.

207. Договори про передання
Масловський І. М. к.ю.н.
майна у власність, укладені
Анікіна Г. В.
з використанням інформа
ційно-телекомунікаційних
систем

206. Здійснення права на житло: Главацький Т. Я.
цивільно-правовий аспект
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Виконавець

213. Цивільно-право Поливач Є. Ю.
ва охорона прав
інтелектуальної
власності на
комп’ютерні про
грами у договір
них відносинах

№

Назва
дисертації
д.ю.н., доц.
Шимон С. І.

Науковий
керівник
ДВНЗ «Київ
ський на
ціональний
економічний
університет
імені Вадима
Гетьмана»

19.11.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний (число, мізаклад)
сяць, рік)

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

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Дмитришин В. С.
«Набуття та передання прав на комп’ютерні про
грами», 2008 р.;
Дзіс С. А. «Проб
леми авторського права в сфері
новітніх комп’ютерних технологій», 2004 р.; Петренко С. А. «Пра
вова охорона
комп’ютерної
програми як
об’єкта

Зміст
зауваження
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214. Проблемні пи
Мерцалов М. Ю. д.ю.н., проф.
тання реалізації
Булат Є. А.
цивільних та
цивільно-про
цесуальних прав
психічно хворими
особами

Дніпровський
національний
університет
імені Олеся
Гончара

22.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення (мож
ливо, потріб
но вказати не
«психічно хвора
особа», а «особа,
яка страждає на
психічний роз
лад»)

інтелектуальної
власності: шляхи
розвитку», 2010 р.;
Огієнко Д. В.
«Комп’ютерна
програма як об’єкт
права інтелекту
альної власності»,
2005 р.; Пома
зан А. С. «Цивіль
но-правова охоро
на комп’ютерних
програм в Украї
ні», 2006 р.)
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Інститут дер
жави і права
ім. В. М. Ко
рецького
НАН України
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

216. Правове регулю Степанченко О. С. к.ю.н., доц.
вання електро
Севрюкова І. Ф.
нної торгівлі в ци
вільному праві
України

217. Правові наслідки Шевчишин О. І. д.ю.н., проф.
договорів, вчи
Дзера О. В.
нених неповно
літніми
(уточнення теми)

218. Права інтелекту Чередник Н. В.
альної власності
дослідницьких
університетів
(уточнення теми)

д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

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

215. Процесуальні
Вакуленко О. М. д.ю.н., с.н.с.
системи розгля
Тимченко Г. П.
ду та вирішення
цивільних справ
(порівняльно-пра
вовий аналіз)

17.09.2018

19.03.2018

18.12.2018

26.04.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення (ко
ректніше вжи
вати замість
«неповноліт
німи» термін
«неповнолітніми
особами»)

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
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219. Охорона прав на Костенко К. О.
добре відомі тор
говельні марки

д.ю.н., проф.
Київський
Блажівська О. Є. національний
університет
імені Тараса
Шевченка

22.10.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Гордейчук В. В.
«Виключне
право на торго
вельну марку як
елемент змісту
правовідносин
інтелектуаль
ної власності
(вітчизняний
та міжнарод
но-правовий
аспект», 2018 р.;
Сисоєнко І. В.
«Цивільно-пра
вова охорона
добре відомих
торговельних
марок в Укра
їні та зарубіж
них країнах»,
2013 р.)
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222. Охорона прав
інтелектуальної
власності на
незареєстровані
дизайни в сфері
індустрії моди

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Бичковська М. Є. д.ю.н., проф.
Київський
Кодинець А. О. національний
університет
імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Цимбалюк О. В. д.ю.н., проф.
Київський
Кодинець А. О. національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Ярмолюк А. А.
221. Інтелектуальна
власність як скла
дова інноваційної
діяльності: право
ві аспекти

220. Захист прав
інтелектуальної
власності на на
зви лікарських
засобів

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт
(Клочко Т. Ю.
«Цивільно-пра
вовий режим лі
карських засобів
як об’єктів права
інтелектуальної
власності»,
2016 р.)
Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
Предмет дослі
дження потребує
уточнення

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018
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223. Захист прав на
доменні імена

Коваленко Я. І.

д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

22.10.2018

Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Бойко Д. В.
«Правова приро
да доменних імен
Інтернет», 2005
р.; Бонтлаб В. В.
«Цивільно-пра
вове регулю
вання доменних
імен»,2006 р.;
Булат Н. М.
«Доменні імена
в системі об’єктів
права інтелекту
альної власнос
ті», 2017 р.; Грицай В. І. «Цивільно-правовий режим доменних
імен», 2015 р.;
Цибізова С. А.
«Правовий режим доменних
імен: цивільно-
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225. Особливості
Гринчук В. А.
судового захисту
прав промислової
власності

224. Обмеження май Акулова Ю. В.
нових авторських
прав на твори:
проблеми теорії
та практики

д.ю.н., проф.
Київський
Кодинець А. О. національний
університет
імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф.
Київський
Кодинець А. О. національний
університет
імені Тараса
Шевченка

22.10.2018

22.10.2018

Тема досліджен
ня потребує від
межування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт

Тема сформульо
вана некоректно,
потребує редак
ційного уточне
ння та відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Заєць О. В.
«Право вільно
го використання
об’єктів авторсь
кого права за цивільним законо
давством Украї
ни», 2009 р.)

правовий аспект»,
№ 255 цього Пе
реліку)
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227. Право свободи
Дмитрук А. В.
творчості
(уточнення теми)

226. Набуття прав
Сенчук В. В.
інтелектуальної
власності на тор
говельні марки,
що включають
офіційні назви
держав
(уточнення теми)
д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

22.10.2018

22.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно,
потребує редак
ційного уточ
нення та відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених ро
біт (Мілова Т. М.
«Конституційне
право людини

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

(Андрейцева О. Б.
«Цивільно-пра
вові способи
захисту прав на
об’єкти промис
лової власності»,
2009 р.)
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230. Цивільно-правова Мельник І. І.
охорона об’єктів
промислової

28.12.2017

19.11.2018

Київський уні
к.ю.н., проф.
Бошицький Ю. Л. верситет права
НАН України

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

28.12.2017

д.ю.н., доц.
Ізарова І. О.

Київський уні
229. Цивільно-правова Риженкова М. К. к.ю.н., проф.
Бошицький Ю. Л. верситет права
охорона інтелек
НАН України
туальної влас
ності на митному
кордоні України:
досвід Угорщини
та Словаччини

228. Диференціація
Король Д. А.
позовного прова
дження цивільно
го судочинства

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує ре
дакційного уточ
нення (можливо,
варто змінити
формулювання
«цивільного
судочинства» на
«у цивільному
судочинстві»)

і громадянина на
свободу наукової
творчості в Укра
їні»,
2008 р.)
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18.04.2018

Київський уні
к.ю.н., доц.
Рассомахіна О. А. верситет права
НАН України

232. Цивільно-право
ві аспекти об
меження права
власності
Гіппіус Р. О.

28.12.2017

Київський уні
верситет права
НАН України

д.ю.н., проф.
Фурса С. Я.

231. Примусове вико Солоха О. В.
нання ухвал у ци
вільних справах

власності на
митному кордоні
України (на при
кладі з Республі
кою Польща та
Білорусь)

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затверджених тем дисер
тацій та захище
них робіт (Роз
гон О. В. «Межі
та обмеження
права власності»,
2005 р.;
Мічурін Є. О.
«Обмеження
майнових прав
фізичних осіб

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

редакційного
уточнення
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233. Участь малолітніх Бордюг Т. О.
та неповнолітніх
осіб у цивілістич
ному процесі

д.ю.н., проф.
Фурса С. Я.

Київський уні
верситет права
НАН України

21.12.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
(варто змінити
формулювання
«у цивілістич
ному процесі»
на «у цивіль
ному процесі»,
оскільки така
конструкція не
використовуєть
ся в законодав
стві)

(цивільно-право
вий аспект)»,
2009 р.;
Міщенко І. В.
«Обмеження
права приватної
власності на
житло»,
2008 р.)
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235. Інститут при
мирення в ци
вільному процесі
України

Грипіч Л. А.

234. Криптовалюта як Беспалов О. С.
об’єкт цивільних
прав

к.ю.н., доц.
Київський уні
Шкребець Д. В. верситет права
НАН України

НАН України

Київський уні

Простибоженко О. С. верситет права

к.ю.н., доц.

21.12.2018

21.12.2018

Тема досліджен
ня сформульова
на некоректно,
потребує редак
ційного уточнен
ня (варто вказати
примирення кого
саме – сторін)
та відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Куницький Є. В.

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Хакімо
ва М. Т. «Пра
вовий режим
криптовалюти як
об’єкта цивіль
них прав», № 287
цього Переліку)
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236. Цивільно-правові Гойна Н. І.
форми привати
зації державного
та комунального
майна

к.ю.н., доц.
Верес І. Я.

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

28.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
(у законодавстві
відсутній термін
«форми привати
зації»)

«Інститут при
мирення сторін
у цивільному
процесі Укра
їни», 2017 р.;
Горецький О. В.
«Процедури при
мирення в ци
вільному судо
чинстві», 2016 р.;
Холод О. М.
«Процедури
примирення
в цивільному
судочинстві»,
2005 р.)
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239. Науковий парк як Богатчук М. О.
суб’єкт цивільних
правовідносин

к.ю.н., доц.
Олійник О. С.

к.ю.н., доц.
Мартин В. М.

238. Правове регулю
вання спільного
інвестування
через венчурні
фонди
Іванюк Й. І.

д.ю.н., проф.
Яворська О. С.

237. Охорона прав
Лубчук О. Д.
інтелектуальної
власності на ауді
овізуальний твір

Навчальнонауковий
юридичний
інститут При
карпатського
національного
університету
ім. В. Стефа
ника

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

19.03.2018

28.11.2018

28.11.2018

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт
(Смирнов А. І.
«Аудіовізу
альний твір як
об’єкт авторсько
го права»,
2016 р.)
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Стратюк
Олександр
Миколайович

242. Товарна біржа як
учасник цивіль
них правовідно
син

Навчальнонауковий
юридичний
інститут При
карпатського
національного
університету
ім. В. Стефа
ника

к.ю.н., доц.
НавчальноЛогвінова М. В. науковий
юридичний
інститут При
карпатського
національного
університету
ім. В. Стефа
ника

д.ю.н., проф.
НавчальноВасильєва В. А. науковий
юридичний
інститут При
карпатського
національного
університету
ім. В. Стефа
ника

Туряниця М.-М. І. к.ю.н., доц.
Олійник О. С.

241. Спрощене позо Остап’як М. М.
вне провадження
в цивільному
судочинстві Укра
їни та країнах
Європейського
Союзу (порів
няльно-правовий
аналіз)

240. Заклади як учас
ники цивільних
правовідносин

26.10.2018

02.10.2018

02.10.2018

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
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д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Бугаєнко С. А.

Глуховська Т. В. д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

245. Захист прав
інтелектуальної
власності на сор
ти рослин

246. Твори образот
ворчого мисте
цтва як об’єкти
договірних від
носин

Науководослідний
інститут інте
лектуальної
власності

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

д.ю.н., проф.
НауковоБлажівська О. Є. дослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

244. Особливості
Босенко Ю. В.
правового захисту
об’єктів права
інтелектуальної
власності від
недобросовісної
конкуренції

243. Правове регулю Карбовська К. А. д.ю.н., доц.
вання цивільних
Атаманова Ю. Є.
відносин
з об’єктами імі
джевих прав
(уточнення теми)

30.10.2018

27.11.2018

30.10.2018

12.12.2018

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисер-

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення (зміст
терміну «об’єкти
іміджевих прав»)

71

Науково-

к.ю.н., доц.

д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

248. Правовий режим Карнаух Б. С.
вичерпання ви
ключних прав на
об’єкти інтелекту
альної власності як
інструмент націо
нальної безпеки

249. Правовий режим Кулик Я. Ю.
застосування тех
нологій блокчейн
в праві інтелекту
альної власності
в Україні та ЄС

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

Чомахашвілі О. Ш. дослідний

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

247. Участь резидентів Давиденко С. В. к.ю.н.
Європейського
Штефан А. С.
Союзу у справах
про захист прав
інтелектуальної
власності в Укра
їні

НАПрН Укра
їни

27.11.2018

12.12.2018

27.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

тацій та захи
щених робіт
(Чурпіта Г. В.
«Авторське право
на твори образот
ворчого мисте
цтва», 2004 р.)
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Писана Т. О.

251. Особливості при Причко О. І.
пинення права
інтелектуальної
власності на тор
говельні марки
за рішенням суду
внаслідок відсут
ності ознак набут
тя таких прав

250. Спадкове право
наступництво
щодо об’єктів
права інтелекту
альної власності

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

д.ю.н., проф.
НауковоБлажівська О. Є. дослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

к.ю.н., доц.
Дідук А. Г.

27.11.2018

27.11.2018

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (БутнікСіверський С. О.
«Правове регу
лювання спадку
вання авторських
прав в Україні»,
2007 р.; Гончаро
ва А. В. «Право
ва регламентація
спадкування прав
інтелектуальної
власності: теорія
та судова практи
ка», 2014 р.)
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к.ю.н.
Петренко С. А.

253. Захист прав
Ракус Д. І.
інтелектуальної
власності в digital
сфері

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

д.ю.н., проф.
НауковоБлажівська О. Є. дослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

252. Проблема право Ракус В. І.
вої охорони тор
говельних марок
в мережі Інтернет

30.10.2018

30.10.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт
(Тарасенко Л. Л.
«Охорона прав
інтелектуальної
власності в циф
ровому серед
овищі», 2017 р.;
Фелечко О. С.
«Правовий ре
жим результатів
інтелектуальної
діяльності у циф
ровому серед
овищі», 2013 р.)

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
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255. Правовий режим
доменних імен:
цивільно-право
вий аспект

254. Правова охорона
та захист автор
ського права на
музичні твори

Цибізова С. А.

Тарасова М. В.

к.ю.н., доц.
Дідук А. Г.

к.ю.н.
Штефан А. С.

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

Науководослідний
інститут
інтелектуаль
ної власнос
ті НАПрН
України

30.10.2018

27.11.2018

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Бойко Д. В.
«Правова при
рода доменних
імен Інтернет»,
2005 р.;

Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених ро
біт (Алієва К. С.
«Музично-дра
матичний твір як
об’єкт авторсько
го права»,
2013 р.; Фадєє
ва Л. В. «Музич
но-драматичний
твір як об’єкт
авторського пра
ва», 2016 р.)
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256. Відновлення
Жук А. В.
становища, яке
існувало до по
рушення права,
як спосіб захисту
цивільних прав

д.ю.н., проф.
Калаур І. Р.

Науководослідний
інститут при
ватного права
і підприєм
ництва імені
академіка

25.04.2018

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт

Бонтлаб В. В.
«Цивільно-пра
вове регулю
вання доменних
імен», 2006 р.;
Булат Н. М. «Доменні імена
в системі об’єктів права інте
лектуальної
власності»,
2017 р.; Гри
цай В. І. «Ци
вільно-правовий
режим доменних
імен», 2015 р.;
Коваленко Я. І.
«Захист прав на
доменні імена»,
№ 223 цього
Переліку)
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257. Захист корпора Галіян І. М.
тивних прав учас
ників господар
ських товариств:
цивільно-правові
аспекти

д.ю.н., проф.
Калаур І. Р.

Науководослідний
інститут при
ватного права
і підприєм
ництва імені
академіка
Ф. Г. Бурча
ка НАПрН
України

Ф. Г. Бурча
ка НАПрН
України

25.04.2018

25.04.2018

Тема дослідження
потребує відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Зудіхін О. В.
«Цивільно-пра
вовий захист
корпоративних
прав учасників
господарських
товариств»,
2011 р.;
Бігняк О. В.
«Цивільно-пра
вовий захист
корпоративних
прав в Україні»,
2018 р.)

(Якима А. В.
«Відновлення
становища, яке
існувало до по
рушення прав
за цивільним
законодавством
України»,
2016 р.)
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259. Забезпечен
ня виконання
зобов’язань
за договором

258. Здійснення та
захист корпо
ративних прав
подружжя

Ющенко О. В.

Позняк В. М.

Науководослідний
інститут при
ватного права
і підприєм
ництва імені
академіка
Ф. Г. Бурча
ка НАПрН
України

к.ю.н., доц.
Науково-до
Міловська Н. В. слідний інсти
тут приватно
го права

д.ю.н., проф.
Калаур І. Р.

24.10.2018

23.05.2018

Тема дослідження
потребує відме
жування від уже
затверджених

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Бозкурт М. В.
«Правове регу
лювання корпо
ративних прав
подружжя»,
2016 р.; Вінто
няк Н. Д.
«Правовий режим корпоратив
них прав подруж
жя», 2013 р.;
Іваненкова Н. М.
«Корпоративні
права у сфері сі
мейних правовід
носин», 2006 р.)
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260. Визначення судом Потапенко А. В. к.ю.н., доц.
ефективного спо
Берестова І. Е.
собу захисту при
ватного права та
інтересу, який не
суперечить закону

банківського
вкладу (депозиту)

Науководослідний
інститут при
ватного права
і підприєм
ництва імені
академіка
Ф. Г. Бурча
ка НАПрН
України

і підприєм
ництва імені
академіка
Ф. Г. Бурча
ка НАПрН
України

28.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

тем дисертацій
та захищених
робіт (Моісєєн
ко Ю. М. «Захист
суб’єктивних
цивільних прав
сторін договору
банківського
вкладу (депо
зиту)», 2015 р.;
Спіжов В. В.
«Договір бан
ківського вкладу
(депозиту) за ци
вільним законо
давством Украї
ни», 2009 р.)
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к.ю.н., с.н.с.
Лов’як О. О.

Тиханський О. Б. к.ю.н., доц.
Берестова І. Е.

262. Договір деривати Сушак В. М.
ву у цивільному
праві України

261. Врегулювання
спору за участю
судді у цивільно
му судочинстві
України

Національна
академія внут
рішніх справ

Науководослідний
інститут при
ватного права
і підприєм
ництва імені
академіка
Ф. Г. Бурча
ка НАПрН
України

30.01.2018

28.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Прущак В. Є.
«Врегулювання
спору за участю
судді у цивільно
му судочинстві
України», 2017 р.
Черкунов Т. В.
«Врегулювання
спору за участю
судді в цивіль
ному процесі
України», № 270
цього Переліку)
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Національна
академія внут
рішніх справ

265. Сімейно-право
Лінік Є. П.
вий статус осіб,
які проживають
однією сім’єю без
шлюбу

к.ю.н., доц.
Національна
Устименко Т. П. академія внут
рішніх справ

к.ю.н., доц.
Шаповал Л. І.

264. Цивільно-пра
вовий захист
честі, гідності та
ділової репутації
поліцейських
в Україні
Зайцева Ю. Л.

Національна
академія внут
рішніх справ

Жолондієвський Л. О. к.ю.н., доц.
263. Правове регу
лювання праці
Плєва В. А.
науково-педаго
гічних працівни
ків вищих на
вчальних закладів
із специфічними
умовами навчан
ня, які здійсню
ють підготовку
поліцейських

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

Тема є занад
то вузькою та
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Лучков
ський В. В.

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації
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Марініч Ж. С.

Півков М. М.

266. Особисті немай
нові права, що
забезпечують
соціальне буття
поліцейського
в Україні

267. Охорона і захист
нотаріусом
цивільних прав
в Україні

к.ю.н., доц.
Шаповал Л. І.

к.ю.н., доц.
Петров
ський А. В.

25.09.2018

25.09.2018

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт
(Желіхов
ська Ю. В.
«Охорона ци
вільних прав та
інтересів нотарі
усом»,
2012 р.)

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

«Фактичні
шлюбні відноси
ни у сімейному
праві», № 290
цього Переліку)
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268. Цивільний проце Репецький С. В. д.ю.н., проф.
суальний статус
Чурпіта Г. В.
представника

Національна
академія внут
рішніх справ

25.09.2018

Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Лазько Г. З.
«Правова природа
процесуального
представництва у
цивільному про
цесі», 2006 р.;
Павлуник І. А.
«Представництво
в цивільному
процесі Укра
їни», 2002 р.;
Скоропад Д. О.
«Здійснення ци
вільних процесу
альних прав через
представника»,
2017 р.;
Шпак М. В. «Про
фесійне представ
ництво адвоката у
цивільному про
цесі», 2015 р.)
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270. Врегулювання
спору за участю
судді в цивіль
ному процесі
України

Черкунов Т. В.

269. Участь прокурора Оліфір А. В.
у цивільному про
цесі України

к.ю.н., проф.
Гопанчук В. С.

к.ю.н., проф.
Гопанчук В. С.

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

30.10.2018

30.10.2018

Тема дослідження
потребує відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Дунас Т. О.
«Участь проку
рора у цивільно
му судочинстві
України», 2009 р.;
Гузе К. А.
«Представництво
прокурором ін
тересів громадя
нина або держа
ви в цивільному
судочинстві
України» (перезатвердження
теми), 2015 р.)
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271. Право власності
професійних спі
лок в Україні

Зайома О. А.

к.ю.н., с.н.с.
Лов’як О. О.

Національна
академія внут
рішніх справ

27.11.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Гуц Н. Г.
«Правовий ре
жим майна про
фесійних спілок
в Україні

та захищених
робіт
(Прущак В. Є.
«Врегулювання
спору за участю
судді у цивільно
му судочинстві
України»,
2017 р.; Тихан
ський О. Б.
«Врегулювання
спору за участю
судді у цивільно
му судочинстві
України», № 261
цього Переліку)
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272. Договір про на
дання правничої
допомоги в ци
вільному праві
України
Люльчук Н. М.

д.ю.н., доц.
Бурлака О. С.

Національна
академія внут
рішніх справ

27.11.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Павліш П. В.
«Договір про
надання юри
дичної допомоги
за законодав
ством України»,
2016 р.; Бого
славець В. М.
«Договори про
надання право
вих послуг»,
2008 р.)

(цивільно-право
вий аспект)»,
2016 р.; Со
ловйов О. М.
«Право власності
професійних
спілок України»,
2002 р.)
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к.ю.н., доц.
Братель О. Г.

Бондар П. В.
275. Договори пере
везення річковим
транспортом за
законодавством
України та євро
пейських країн

к.ю.н., доц.
Давидова І. В.

274. Правове регулю Кульчицький О. О. к.ю.н., доц.
вання відносин
Купіна Л. Ф.
банку з пов’я
заними із банком
особами в Україні

273. Договір про роз Деледивка С. Г.
міщення реклами
в цивільному
праві України
(уточнення теми)

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

22.10.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Шиш
ка О. Р. «Договір
на створення та
розповсюдження
реклами»,
2005 р.; Зорі
на Ю. І. «Ци
вільно-правові
відносини при
здійсненні ре
кламної діяль
ності», 2007 р.)
Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

21.12.2018

Національний
05.04.2018
педагогічний
університет
імені М. П. Драгоманова

Національна
академія внут
рішніх справ
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Граніна І. В.

Мешков В. В.
277. Договори на
користування по
слугами Інтернет

276. Інститут вико
нання заповіту
в цивільному
праві України

к.ю.н., доц.
Берназ-Луко
вецька О. М.

к.ю.н., доц.
Зубар В. Н.

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

22.10.2018

22.10.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Аляб’єва Н. В.
«Договір про
надання послуг
у мережі Інтер
нет», 2010 р.;

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Кухарєв О. Є.
«Виконання за
повіту»
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевчен
ка, 2008 р.)
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278. Розпорядження
майновими пра
вами інтелекту
альної власності
в сфері шоубізнесу

Національний

«Одеська юри
дична акаде
мія»

Цибульська О. Ю. університет

Степанець Ю. Л. к.ю.н., доц.

22.10.2018

Тема досліджен
ня потребує від
межування від
уже затверджених тем дисерта
цій та захищених
робіт (Калениченко П. А. «Охорона авторського
і суміжних прав
у музичному шоубізнесі України»,
2008 р.; Моска
ленко К. В.
«Продюсерський
договір в сфері
музичного шоубізнесу: цивіль
но-правові аспек
ти», 2014 р.;

Пешкова А. С.
«Цивільно-пра
вове регулю
вання відносин
з надання теле
комунікаційних
послуг», 2011 р.)
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Прохоров П. А.

280. Розгляд цивільних Кияшко О. О.
справ про видачу
і продовження
обмежувального
припису

279. Порядок ухва
лення судових
рішень у цивіль
ному процесі
України

к.ю.н., доц.
Волкова Н. В.

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

д.ю.н., проф.
Національний
Голубєва Н . Ю . університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

22.10.2018

22.10.2018

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених робіт
(Андронов І. В.
«Судові рішення
в цивільному
процесі України:
проблеми техно
логії», 2018 р.)

Воєводіна А. В.
«Договірне
регулювання
відносин у сфері
музичного шоубізнесу: цивіль
но-правовий
аспект», 2016 р.)
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к.ю.н., доц.
Блащук Т. В.

283. Медіація та
Шеремет А. М.
можливості її
застосування для
врегулювання
спору у цивільно
му процесі

Національний
університет
«Острозька
академія»

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

д.ю.н., проф.
Національний
Голубєва Н . Ю . університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»
д.ю.н., проф.
Ульянова Г. О.

Васильків В. І.

282. Колективне
Подолєв О. О.
управління автор
ськими та суміж
ними правами за
законодавством
України та суміж
них країн

281. Судовий захист
честі та гідності
фізичних осіб
в кіберпросторі

29.11.2018

22.10.2018

22.10.2018

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Огренчук Г. О. «Право
ве регулювання
застосування
медіації при ви
рішенні цивіль
но-правових
спорів», 2016 р.;
Спектор О. М.

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
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284. Спеціальні форми Черкашин С. В.
цивільно-правової
відповідальності

д.ю.н., доц.
Національний
Пучковська І. Й. юридичний
університет
імені Яросла
ва Мудрого

23.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

«Альтернативні
способи вирі
шення цивіль
но-правових
спорів», 2012 р.;
С’єдіна І. І.
«Медіація як
альтернативний
спосіб вирішен
ня цивільноправових спорів
(порівняльне
дослідження)»,
2016 р.; Швецо
ва Л. А.
«Медіація
у сфері цивіль
ної юрисдикції»,
№ 288 цього
Переліку)
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287. Правовий режим Хакімова М. Т.
криптовалюти як
об’єкта цивільних
прав

д.ю.н., проф.
Сімсон О. Е.

Ліпатнікова О. О. д.ю.н., доц.
Національний
Пучковська І. Й. юридичний
університет
імені Яросла
ва Мудрого

286. Реалізація права
застави кредито
ром (заставодер
жателем)

Національний
юридичний
університет
імені Яросла
ва Мудрого

університет
імені Яросла
ва Мудрого

Національний

Спасибо-Фатєєва І. В. юридичний

д.ю.н., проф.

Ісаєва К. Л.

285. Припинення та
заміна сторін
корпоративних
правовідносин

Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Дякович М. М.
«Цивільно-пра
вові аспекти
забезпечення
майнових інтересів заставодержателя»,
2003 р.)

23.11.2018

23.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
(припинення сто
рін – не зовсім
коректне форму
лювання)

23.11.2018
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288. Медіація у сфері
цивільної юрис
дикції

Швецова Л. А.

к.ю.н., проф.
Комаров В. В.

Національний
юридичний
університет
імені Яросла
ва Мудрого

23.11.2018

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Огрен
чук Г. О. «Право
ве регулювання
застосування
медіації при ви
рішенні цивіль
но-правових
спорів», 2016 р.;
Спектор О. М.
«Альтернативні
способи вирі
шення цивіль
но-правових
спорів», 2012 р.;
С’єдіна І. І.
«Медіація як
альтернативний
спосіб вирішення

робіт (Беспа
лов О. С. «Крип
товалюта як
об’єкт цивільних
прав», № 234
цього Переліку)
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290. Фактичні шлюбні Лучков
відносини у сі
ський В. В.
мейному праві

289. Захист інтелекту Лукань М. О.
альної власності
в державах Євро
пейського Союзу

к.ю.н., доц.
Ватрас В. А.

к.ю.н., доц.
Полатай В. Ю.

Хмельницький
університет
управління
та права

Національний
юридичний
університет
імені Яросла
ва Мудрого

29.10.2018

23.11.2018

цивільно-правових спорів (по
рівняльне дослі
дження)», 2016 р.;
Шеремет А. М.
«Медіація та мож
ливості її застосу
вання для врегу
лювання спору
у цивільному
процесі», № 283
цього Переліку)
Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
(коректніше вка
зати «захист прав
інтелектуальної
власності», а не
«інтелектуальної
власності»)
Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Лінік Є. П.
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292. Джерела цивіль
ного договірного
права

291. Спадкові права
подружжя

Панченко С. В.

Сусь Ю. С.

д.ю.н., проф.
Гринько С. Д.

к.ю.н., доц.
БондаренкоЗелінська Н. Л.

Хмельницький
університет
управління та
права

Хмельницький
університет
управління
та права

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Горобчен
ко (Диковицька)
Ю. Ю. «Спадку
вання подружжя
за цивільним
законодавством
України»,
2013 р.)
Тема сформульо
вана некоректно
та потребує редакційного уточ
нення (викорис
тання терміну
«цивільне дого
вірне право» є не
коректним)

29.10.2018

29.10.2018

«Сімейно-право
вий статус осіб,
які проживають
однією сім’єю без
шлюбу», № 265
цього Переліку)
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294. Господарсько-правове
регулювання відносин
неспроможності банків»
(уточнення теми)

293. Правова організація тран
спортної системи України
(уточнення теми)

№

Назва
дисертації
д.ю.н., проф.
Щербина В. С.

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

Возняковська К. А. д.ю.н., проф.
Національний уні
Подцерковний О. П. верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Клепікова О. В.

Виконавець

Науковий
консультант

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА НАУК

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,
ГОСПОДАРСЬКО-ПОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.04)

29.08.2018

17.09.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)
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295. Господарські
правовідносини
у сфері рекламної
діяльності: питан
ня теорії та прак
тики

№

Назва
дисертації
22.12.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Громенко Ю. О. д.ю.н., проф.
Донецький
Деревянко Б. В. юридичний
інститут МВС
України

Виконавець

Науковий
консультант

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

Тема є занад
то вузькою
та потребує
відмежуван
ня від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захи
щених робіт
(Ваксман Р. В.
«Вдоскона
лення гос
подарськоправового
забезпечення
рекламної
діяльності»,
2014 р.)

Зміст
зауваження
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Родіна В. В.

Інститут еконо
міко-правових
досліджень
НАН України

д.ю.н., проф.
Донецький
Деревянко Б. В. юридичний
інститут МВС
України

д.ю.н., проф.
Донецький
Деревянко Б. В. юридичний
інститут МВС
України

Померанський І. В. д.ю.н., доц.
298. Правове регулю
Джабраілов Р. А.
вання економікою
в умовах особливо
го порядку

297. Зміст права на
торгову марку від
повідно до україн
ського законодав
ства

296. Правові засади
Кадала В. В.
господарської ді
яльності залізниць
України: питання
теорії та практики

19.03.2018

22.12.2018

22.12.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує

Тема є занадто
вузькою для
докторських
дисертацій

Тема є занадто
вузькою та по
требує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захи
щених робіт
(Рудяга І. М.
«Господар
сько-правове
забезпечення
функціонуван
ня залізнично
го транспорту
України в умо
вах реформу
вання, 2017 р.)
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Смітюх А. В.

Одеський на
19.12.2017
ціональний уні
верситет імені
І. І. Мечникова

Тема є вузь
кою для
докторської
дисертації та
сформульо
вана некорек
тно, потребує
редакційного
уточнення

300. Реалізація і захист прав
суб’єктів господарювання
на торговельні марки

№

Назва
дисертації
Ткачук Г. В.

Виконавець

д.ю.н., доц.
Коваль І. Ф.

Науковий
керівник

Донецький націо
нальний універси
тет імені Василя
Стуса

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

29.10.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

299. Корпоративні
права та корпора
тивні паї (частки):
теоретико-правові
засади

редакційного
уточнення.
Виникають
сумніви щодо
актуальності
теми
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Соловйов О. Л.

302. Позовне провадження
у господарському процесі

д.ю.н., проф.
Ніколенко Л. М.

д.ю.н., проф.
Деревянко Б. В.

д.ю.н., проф.
Устименко В. А.

Олійник Л. А.

306. Правове регулювання
відшкодування моральної
шкоди, завданої суб’єктам
господарювання

к.ю.н.
Гудіма Т. С.

д.ю.н., доц.
Джабраілов Р. А.

Сироваткін С. А.

305. Господарська компетенція Полякова К. В.
органів місцевого самовря
дування»
(перезатвердження теми)

304. Правове регулювання
кредитування в іноземній
валюті

303. Оскарження ухвал у госпо Сарнавський М. О. к.ю.н.
дарському судочинстві
Батрин С. В.

Богатир В. К.

301. Ліквідаційна процедура
як окрема судова процеду
ра у справах про банкрут
ство

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

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

Донецький юри
дичний інститут
МВС України

Донецький юри
дичний інститут
МВС України

26.11.2018

18.06.2018

22.01.2018

27.03.2018

24.10.2018

24.10.2018
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Гонта О. А.

Богуш М. К.

311. Правове регулювання
неспроможності (банкрут
ства) фізичних осіб

312. Захист прав та інтересів
учасників корпоративних
відносин
(уточнення теми)

Макіян Д. Г.

309. Господарсько-правова
відповідальність за право
порушення у сфері еконо
мічної конкуренції
Стурець М. П.

Сошников А. О.

308. Господарсько-правове
забезпечення публічних
закупівель
(перезатвердження теми)

310. Правове регулювання до
судової санації в Україні

Курепіна Р. Ю.

307. Правове регулювання
публічних закупівель у ву
гільної промисловості
(перезатвердження теми)

д.ю.н., проф.
Лукач І. В.

д.ю.н., проф.
Поляков Б. М.

д.ю.н., проф.
Поляков Б. М.

д.ю.н., проф.
Поляков Б. М.

д.ю.н., проф.
Устименко В. А.

д.ю.н., проф.
Зельдіна О. Р.

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

Інститут еконо
міко-правових
досліджень НАН
України

19.03.2018

22.12.2018

22.12.2018

22.12.2018

26.11.2018

26.11.2018
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к.ю.н., доц.
Похиленко І. С.

Гичун М. Д.

318. Процедури банкрутства
державних підприємств
в Україні

к.ю.н., доц.
Похиленко І. С.

к.ю.н., доц.
Загрішева Н. В.

Харитоненко І. О.

317. Правове регулювання
Склончак А. В.
фармацевтичної діяльності
в Україні: господарськоправовий аспект

316. Правове регулювання пу
блічних закупівель в сфері
енергетики
(уточнення теми)

Погоріленко А. В. д.ю.н., проф.
Пацурію Н. Б.

315. Господарсько-правове
регулювання договірних
відносин у сфері електро
нної комерції

Радзивілюк В. В.

Маліневський О. М. д.ю.н., проф.

314. Відновлення платоспро
можності суб’єктів госпо
дарювання державного
сектору економіки

д.ю.н., проф.
Поєдинок В. В.

Гордієнко А. В.

313. Господарсько-правове
регулювання інвестуван
ня об’єктів нежитлового
будівництва

Київський універ
ситет права НАН
України

Київський універ
ситет права НАН
України

Київський універ
ситет права НАН
України

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

21.12.2018

21.12.2018

21.12.2018

19.11.2018

19.11.2018

19.03.2018
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д.ю.н., доц.
Зозуляк О. І.

320. Припинення непідприєм
ницьких юридичних осіб

д.ю.н., доц
Атаманова Ю. Є.

к.ю.н., доц.
Глібко С. В.

321. Господарсько-правове регу Новіков Є. А.
лювання мереж трансферу
технологій

322. Господарсько-правове
Чубенко В. А.
регулювання виробництва
та постачання високотехно
логічної продукції

Погуть О. П.

д.ю.н., доц.
Зозуляк О. І.

319. Правове регулювання злит Саветчук В. М.
тя та приєднання юридич
них осіб за правом України
Європейського Союзу
(уточнення теми)

Науково-дослідний
інститут правового
забезпечення інно
ваційного розвитку
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут правового
забезпечення інно
ваційного розвитку
НАПрН України

Навчально-науко
вий юридичний
інститут Прикар
патського націо
нального універ
ситету
ім. В. Стефаника

Навчально-науко
вий юридичний
інститут Прикар
патського націо
нального універ
ситету
ім. В. Стефаника

02.04.2018

02.02.2018

19.03.2018

29.08.2018
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327. Третейське судочинство як Дишкантюк Ю. І.
альтернативний вид розгля
ду господарських спорів

юридична акаде
мія»

Національний уні

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Острозь
ка академія»

Науково-дослідний
інститут правового
забезпечення інно
ваційного розвитку
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут правового
забезпечення інно
ваційного розвитку
НАПрН України

Добровольська В. В. верситет «Одеська

к.ю.н., доц.

к.ю.н., доц.
Квасніцька О. О.

Баєнко Я В .

326. Господарсько-правовий
механізм регулювання
оптового ринку електрич
ної енергії

к.ю.н., доц.
Білоусов ЄМ.

к.ю.н., доц.
Іщук С. І.

Бойчук Н. Р.

324. Правове регулювання дер
жавного корпоративного
інвестування

д.ю.н., доц
Атаманова Ю. Є.

325. Порівняльна характеристи Войчишин О. В.
ка корпоративних догово
рів в Україні та державах
ЄС: порівняльно-правовий
аспект

Булижин І. В.

323. Господарсько-правове
забезпечення процедури
банкрутства державних і
комунальних підприємств

22.10.2018

22.10.2018

29.11.2018

28.09.2018

25.06.2018

105

Швець Ю. І.

329. Правове регулювання
корпоративних відносин
в банках

Національний уні

юридична акаде
мія»

д.ю.н., проф.
Задихайло Д. В.

332. Удосконалення законодав
ства України про іннова
ційну діяльність: напрями,
засоби та систематизація

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

юридична акаде
мія»

Подцерковний О. П. верситет «Одеська

д.ю.н., проф.

д.ю.н., проф.
Задихайло Д. В.

Гольєва Н. К.

22.10.2018

Національний уні

23.11.2018

23.11.2018

22.10.2018

22.10.2018

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Подцерковний О. П. верситет «Одеська

д.ю.н., проф.

к.ю.н., доц.
Мельник С. Б.

331. Господарсько-правове за
Косінова К. С.
безпечення аутсорсингових
відносин в національній
економіці

330. Інвестиції в корпоративні Шестакова Ю. Д.
права: господарсько-право
вий аспект

Феофанова І. М.

328. Допустимість державної
допомоги: господарськоправовий аспект
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д.ю.н., доц.
Никитченко Н. В.

337. Вирішення спорів, що ви
никають з корпоративних
правовідносин

Майструк В. І.

к.ю.н.
Макаренко А. С.

336. Державна допомога
Голінщак О. Л.
суб’єктам господарювання:
сучасні тенденції та пер
спективи розвитку

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

д.ю.н., доц.
Никитченко Н. В.

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

335. Правове регулювання
Гордієнко К. Ю.
виробництва та реалізації
електроенергії з відновлю
вальних джерел

д.ю.н., доц.
Мілаш В. С.

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Жорняк А. В.

334. Правове регулювання укла Остринський В. О. д.ю.н., доц.
дання та виконання ЕРС –
Никитченко Н. В.
контрактів для потреб від
новлювальної енергетики

333. Господарсько-правове
регулювання договірних
відносин у сфері надання
інформаційних послуг

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

23.11.2018

107

Виконавець

Науковий
керівник

д.ю.н., проф.
Бобкова А. Г.

Парфенюк І. І.

340. Соціальнокомунальні
зобов’язання
суб’єктів госпо
дарювання

Донецький
національний
університет
імені Василя
Стуса

к.ю.н., доц.
Донецький
Щербакова Н. В. національний
університет
імені Василя
Стуса

Бахур О. В.

ДВНЗ «Київ
ський на
ціональний
економічний
університет
імені Вадима
Гетьмана»

Тема є занадто
широкою для
кандидатської
дисертації
Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

29.10.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Зміст
зауваження

29.10.2018

19.11.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

339. Судовий захист
прав інтелекту
альної власності
у сфері господа
рювання

338. Правове регу
Арустамян Е. М. к.ю.н.
лювання спеці
Коломієцьального вико
Людвіг Є. П.
ристання водних
біоресурсів

№

Назва
дисертації

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

108

д.ю.н., проф.
Ніколенко Л. М.

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Донецький
національний
університет
імені Василя
Стуса

342. Правове регулю Яворовенко Н. М. к.ю.н., доц.
вання підприєм
Титова О. В.
ницької діяль
ності у Франції

343. Правовий режим Бугайова О. О.
майна Міністер
ства внутрішніх
справ України

Донецький
національний
університет
імені Василя
Стуса

341. Правове регулю Санжаровська Л. І. к.ю.н., доц.
вання імпорту
Щербакова Н. В.
медичних ви
робів

24.10.2018

29.10.2018

29.10.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення.
Виникають
сумніви щодо
актуальності
теми

Тема є занадто
широкою для
кандидатської
дисертації,
предмет дослі
дження потре
бує уточнення.
Виникають
сумніви щодо
актуальності
теми

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

109

Навчальнонауковий
юридичний
інститут При
карпатського
національного
університету
ім. В. Стефа
ника
Науково-до
слідний інсти
тут правового
забезпечення
інноваційно
го розвитку
НАПрН
України

345. Правове регулю Александрова В. С. д.ю.н., доц.
Махінчук В. М.
вання криптова
лют

346. ГосподарськоКурашова І. М.
правовий меха
нізм саморегулю
вання будівельної
галузі в Україні

к.ю.н., доц.
Білоусов Є. М.

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф.
Кологойда О. В.

344. Корпоративна
Прокопюк А. С.
відповідальність
в акціонерних
правовідносинах

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

26.12.2017

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

02.10.2018

22.10.2018
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Доденко І. В.
348. Правове регу
лювання інвес
тування в сфері
авіаційних (пові
тряних) пере
везень

к.ю.н., доц.
Бойчук Р. П.

347. ГосподарськоПотьомкіна М. Є. к.ю.н., доц.
правове регулю
Квасницька О. О.
вання діяльності
суб’єктів оборон
но-промислового
комплексу (на
прикладі Дер
жавного концер
ну «Укроборонп
ром»)
(уточнення
теми)

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Семени
шин А. В.
«Господарськоправове забез
печення функ
ціонування
оборонно-про
мислового комп
лексу в Украї
ні», 2014 р.)
Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

29.08.2018

23.11.2018

111

Назва дисертації

Виконавець

д.ю.н., проф.
Щербина В. І.

352. Концептуальні засади сис Мотрич А. І.
тематизації законодавства
України у сфері соціального
забезпечення

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Донецький юри
дичний інститут
МВС України

МВС України

Донецький юри

МВС України

Донецький юри

Клемпарський М. М. дичний інститут

д.ю.н., доц.

д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

Левченко А. М.

д.ю.н., доц.

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

Клемпарський М. М. дичний інститут

351. Правовий механізм забезпе Панченко М. В.
чення гідної праці держав
них службовців України

350. Проблеми правового
регулювання статусу судді
як спеціального суб’єкта
трудового права України

349. Міжнародні трудові норми Назимко О. В.
і трудове право України: по
рівняльно-правовий аналіз

№

Науковий
консультант

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(12.00.05)

18.06.2018

31.08.2018

31.08.2018

31.08.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)
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358. Сучасні засади правового
регулювання трудових та
інших пов’язаних з ними
відносин в контексті соці
альної політики держави

Остапенко Л. О.

Рим О. М.
357. Трудове право Європей
ського Союзу та його вплив
на розвиток трудового права
України

д.ю.н., проф.
Ортинський В. Л.

д.ю.н., проф.
Пилипенко П. Д.

Навчально-на
уковий інституту
права та психології
Національного уні
верситету «Львів
ська політехніка»

Львівський наці
ональний універ
ситет імені Івана
Франка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

356. Доктрина охорони праці
в Україні
Вареник О. С.

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

355. Правова доктрина соціаль Сайнецький О. П. д.ю.н., проф.
ного забезпечення в Україні
Іншин М. І.

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка
Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф.
Іншин М. І.

д.ю.н., проф.
Щербина В. І.

Багрій В. А.

354. Проблеми теорії порівняль Кузьменко Г. В.
ного трудового права

353. Інноваційні моделі зайня
тості працівників України
в умовах глобалізації

08.10.2018

25.04.2018

19.11.2018

19.11.2018

22.10.2018

18.06.2018
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д.ю.н., доц.
Костюк В. Л.

Мельник В. П.

Гончарук В. В.

360. Соціальний захист осіб з
інвалідністю: теоретикоправові проблеми
(уточнення теми)

361. Теоретико-правові засади
трудоправової відповідаль
ності в Україні
(уточнення теми)

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

Національний уні
верситет «Острозь
ка академія»

Національний пе
дагогічний універ
ситет імені
М. П. Драгоманова

27.12.2018

21.02.2018

23.02.2017

Виконавець

362. Правове регулювання
Сікун А. М.
праці осіб, які утримуються
в установах виконання по
карань

№

Назва
дисертації

д.ю.н., доц.
Шумна Л. П.

Науковий
керівник

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

18.12.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

д.ю.н., проф.
Венедіктов В. С.

д.ю.н., проф.
Хуторян Н. М.

359. Ефективність норм трудово Купіна Л. Ф.
го права

114

д.ю.н., доц.
Шумна Л. П.

Заліська Ю. В.

Строгий І. Л.

364. Нагляд і контроль за до
держанням законодавства
про працю України як спо
сіб захисту трудових прав
працівників

365. Правове регулювання
безпеки праці суддів

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

21.05.2018

д.ю.н., доц.
Волинець В. В.

368. Правове регулювання
охорони праці творчих
працівників
(уточнення теми)

Медвецька О. .

18.12.2018

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

д.ю.н., доц.
Венедіктов С. В.

367. Нестандартні форми зайня Савчук С. П.
тості в Україні та зарубіж
них країнах: порівняльноправовий аспект

29.10.2018

18.12.2018

18.12.2018

24.10.2018

Донецький націо
нальний універси
тет імені Василя
Стуса

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

366. Правове регулювання звіль Легкошерст Ю. С. д.ю.н., проф.
Донецький юри
нення зі служби в поліції
Клемпарський М. М. дичний інститут
України
МВС України

к.ю.н., доц.
Амелічева Л. П.

д.ю.н., доц.
Шумна Л. П.

363. Правове регулювання праці Малахова А. О.
науково-педагогічних пра
цівників у закладах вищої
освіти
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д.ю.н., проф.
Мельничук Н. О.

374. Організаційно-правове за Тихонович О. Ю.
безпечення режиму робочо
го часу в Україні

д.ю.н., проф.
Волинць В. В.

д.ю.н., проф.
Тищенко О. В.

Мельничук В. П.

373. Соціально-правовий статус Рудяк В. О.
осіб, які потрапили в склад
ні життєві обставини

372. Правове регулювання вирі
шення колективних трудо
вих спорів

д.ю.н., проф.
Щербина В. І.

Кривенко Д. І.

371. Правове регулювання тру
дових спорів в Україні

д.ю.н., проф.
Вавженчук С. Я.

д.ю.н., проф.
Андріїв В. М.

Бабенко О. В.

370. Організаційно-правове за Денисюк М. О.
безпечення функціонування
трудового колективу як
суб’єкта трудового права

369. Пікетування за трудовим
правом України та Великої
Британії

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018
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д.ю.н., проф.
Пилипенко П. Д.

376. Право на відпочинок та
юридичні гарантії його
реалізації

д.ю.н., проф.
Синчук С. М.
д.ю.н., доц.
Костюк В. Л.

Стецьків М. Б.

Семененко Б. В.

Гудзь О. О.

Кубатко-Писарен к.ю.н., доц.
ко Ю. В.
Тарасенко B. C.

378. Пенсійне забезпечення
звільнених з військової
служби та прирівняних
до них осіб

379. Правове регулювання
дисциплінарної відпові
дальності посадових осіб
органів прокуратури

380. Договори у справі соціаль
ного забезпечення

381. Колективне трудове пра
во як підгалузь трудового
права

к.ю.н., проф.
Сирота I. M.

к.ю.н., доц.
Парпан Т. В.

377. Заборона примусової праці Пласкач С. Р.
як принцип трудового права

Маланчук О. О.

д.ю.н., проф.
Вавженчук С. Я.

375. Правові наслідки порушен Яковець Ю. І.
ня при перевірці законодав
ства про працю уповнова
женим органом

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний уні
верситет «Острозь
ка академія»

Львівський наці
ональний універ
ситет імені Івана
Франка

Львівський наці
ональний універ
ситет імені Івана
Франка

Львівський наці
ональний універ
ситет імені Івана
Франка

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

22.10.2018

22.10.2018

21.02.2018

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

22.10.2018
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Жовнір Т. С.

385. Самозайнята особа –
суб’єкт права соціального
забезпечення

д.ю.н., проф.
Мельник К. Ю.

388. Контракт про проходження
служби в Національній по
ліції України

Вереітін С. В.

к.ю.н.
Сичова В. В.

д.ю.н., проф.
Мельник К. Ю.

д.ю.н., проф.
Ярошенко О. М.

387. Правове регулювання служ Галушко В. О.
бових розслідувань у трудо
вому праві України

Склема Т. Ю.

Дейнека В. С.

384. Свобода сторін трудового
договору при його укла
денні

386. Юридичні гарантії реаліза
ції права громадян України
на трудову діяльність за
кордоном

д.ю.н., доц.
Лагутіна І. В.

Яцишин В. В.

383. Принципи соціального діа
логу у сфері праці
д.ю.н., проф.
Ярошенко О. М.

д.ю.н., проф.
Хуторян Н. М.

382. Акти соціального діалогу
Старюк К. А.
в системі джерел трудового
праву

Харківський націо
нальний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний універ
ситет внутрішніх
справ

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

25.09.2018

27.02.2018

30.01.2018

23.11.2018

23.11.2018

22.10.2018

22.10.2018
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д.ю.н., проф.
Харківський націо
Подорожній Є. Ю. нальний університет
внутрішніх справ

394. Адвокат, як суб’єкт трудо
вих правовідносин

Філіпський Є. Ю.

к.ю.н.
Сичова В. В.

393. Принципи правового
Лях І. Ю.
регулювання вирішення
трудових спорів у судовому
порядку

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

к.ю.н.
Сичова В. В.

392. Правове регулювання дис Глушкова Д. В.
циплінарних проваджень за
трудовим законодавством
України

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Харківський націо
Подорожній Є. Ю. нальний університет
внутрішніх справ

Соломаха Є. К.

27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

391. Правове регулювання сти
мулювання праці праців
ників Національної поліції
України

Могілевський Л. В.

д.ю.н., проф.

27.12.2018

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

390. Правове регулювання права Веклюк О. В.
на відпочинок працівни
ків Національної поліції
України

Могілевський Л. В.

д.ю.н., проф.

389. Матеріальне та моральне
Сорочан Н. В.
заохочення працівників На
ціональної поліції України
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395. Захист трудових
прав працівників

№

Назва
дисертації
Чечелюк О. Ю.

Виконавець

к.ю.н., проф.
Якушев І. М.

Науковий
керівник

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

Східноєвропей 29.11.2018
ський націо
нальний універ
ситет імені Лесі
Українки

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

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

Тема є занадто
широкою для
кандидатської
дисертації,
предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Зміст
зауваження

120

Назва
дисертації
Виконавець

д.ю.н., проф.
Гетьман А. П.

д.ю.н., проф.
Малишева Н. Р.

Науковий
консультант

д.ю.н., проф.
Гетьман А. П.

Черкашина М. К. д.ю.н
Соколова А. К.

399. Теоретико-правові засади
Туліна Е. Є.
охорони навколишнього
природного середовища
від шкідливого біологічного
впливу

398. Теоретико-методологічні
засади правового забезпе
чення публічних інтересів
у водному праві України

397. Теоретичні та методологічні Бредіхіна В. Л.
засади правового забез
печення еколого-ресурсної
безпеки

396. Вразливі категорії населен Васянович О. А.
ня як об’єкт еколого-право
вої охорони

№

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

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

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

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

23.11.2018

27.06.2018

27.06.2018

13.02.2018

Дата затвердження
(число, місяць, рік)
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д.ю.н., проф.
Шульга М. В.

Назва
дисертації
Виконавець

Науковий
консультант

401. Правове забезпе Герасименко Н. О. д.ю.н., проф.
чення державної
Устименко В. А.
політики у сфері
зміни клімату

№

Корнієнко Г. С.

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Інститут еконо
міко-правових
досліджень
НАН України

24.09.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

26.12.2018

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем дис
ертацій та за
хищених робіт
(Романко С. М.
«Реалізація еко
лого-правової
політики у сфері
зміни клімату»,
2017 р.).

Зміст
зауваження

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

400. Теоретико-правові засади
становлення та розвитку
агробізнесу в Україні
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д.ю.н., проф.
Кулинич П. Ф.

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

Львівський націо
нальний університет
імені Івана Франка

405. Правове регулювання
Зубрицький О. В. д.ю.н., проф.
обігу земель сільськогос
Кулинич П. Ф.
подарського призначення
в Україні та країнах ЄС: по
рівняльно-правовий аспект
(уточнення теми)

406. Юридичні обмеження у ви Гулкевич О. В.
користанні земель історикокультурного призначення

к.ю.н., доц.
Ващишин М. Я.

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

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

Запорізький націо
нальний університет

Наукова
установа
(навчальний заклад)

д.ю.н., проф.
Малишева Н. Р.

404. Правові засади поводження Бодак О. Є.
з твердими побутовими від
ходами в Україні

Внукова А. А.

403. Правовий режим земель
охоронних зон в Україні

Виконавець
д.ю.н., доц.
Бондарь О. Г.

Назва дисертації

402. Правове регулювання вико Асатрян Є. М.
ристання та охорони земель
для туризму

№

Науковий
керівник

28.11.2018

26.04.2018

13.02.2018

13.02.2018

13.12.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

123

Хмельницький уні
верситет управління
та права

412. Принцип рівності суб’єктів Петрієвський Д. П. д.ю.н., доц.
права власності на землю
Костяшкін І. О.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»
Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н., проф.
Гиренко І. В.

д.ю.н., доц.
Соколова А. К.

Чирва Н. В.

Давидович К. О.
411. Правове забезпечення
відтворення природних рос
линних ресурсів

410. Правові аспекти вико
ристання альтернативних
джерел енергії в аграрному
секторі економіки

409. Правові засади використан Лещенко A. B.
ня, охорони і відтворення
курортно-лікувальних
ресурсів (на матеріалах Пів
денного регіону України)

д.ю.н., доц.
Національний уні
Харитонова Т. Є. верситет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., доц.
Національний уні
Харитонова Т. Є. верситет «Одеська
юридична академія»

Журавель Ю. М.

408. Правовий режим штучно
створених земельних ді
лянок

Навчально-науковий
юридичний інститут
Прикарпатського на
ціонального універ
ситету
ім. В. Стефаника

д.ю.н., проф.
Кобецька Н. Р.

407. Правовий режим санітарно- Шукало І. В.
захисних зон в Україні

29.10.2018

23.11.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

24.05.2018
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Назва
дисертації

Пльохова А. Ю. к.ю.н., доц.
Шеховцов В. В.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава
Мудрого

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

415. Правове забез
печення еколо
гічної безпеки
при видобуванні
вугілля

д.ю.н., проф.
Носік В. В.

Науковий
керівник

Національний
університет
«Одеська юри
дична академія»

Копиця М. А.

Виконавець

414. Юридичні аспек Забуранна А. О. д.ю.н., доц.
ти права влас
Харитонова Т. Є.
ності та користу
вання земельною
часткою (паєм)

413. Правові осно
ви публічного
адміністрування
фермерського
господарювання
в Україні

№

23.11.2018

22.10.2018

22.10.2018

Дата затвердження
(число, місяць, рік)

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Кулик І. А.
«Правове забез
печення паю
вання земель»,
2014 р.)

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Зміст
зауваження

Теми, щодо яких висловлені зауваження
відділенням екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України
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419. Організаційно-правове
забезпечення фінансовоекономічної самостійності
місцевих органів влади
в умовах децентралізації

д.ю.н., проф.
Шатрава С. О.

418. Адміністративно-правові
Миронюк С. А.
засади реалізації соціальної
та сервісної функції по
ліції: національна доктрина
та зарубіжний досвід

Золотоноша О. В. д.ю.н., проф.
Дніпропетровський
Лошицький М. В. державний універси
тет внутрішніх справ

Дніпропетровський
державний універси
тет внутрішніх справ

ДВНЗ «Київський на
ціональний економіч
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Наукова
установа

д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Науковий
консультант

417. Фінансово-правове регу
Пожидаєва М. А.
лювання платіжних систем
в Україні

Виконавець

ДВНЗ «Київський на
ціональний економіч
ний університет імені
Вадима Гетьмана»

Назва
дисертації

416. Правовий механізм регулю Шереметьєва О. Ю. д.ю.н., проф.
вання валютних відносин
Дмитренко Е. С.

№

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

30.11.2018

30.11.2018

01.02.2018

31.05.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
(12.00.07)
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Бойко А. М.

422. Адміністративно-право
ве забезпечення обігу та
захисту біометричних
персональних даних

д.ю.н., доц.
Дрозд О. Ю.

д.ю.н., проф.
Колпаков В. К.

Теленик С. С.

Пастух І. Д.

425. Запобігання та врегулю
вання конфлікту інтересів
у публічно-правових від
носинах засобами адміні
стративного права

д.ю.н., с.н.с.
Довгань О. Д.

424. Адміністративно-правове
регулювання державної
системи захисту об’єктів
критичної інфраструктури
в Україні

423. Теоретико-правові основи Тарасюк А. В.
забезпечення кібербезпеки
України

д.ю.н., проф.
Пришва Н. Ю.

Чуприна Л. М.

421. Бюджетне право в системі
публічного права
(уточнення теми)
д.ю.н., доц.
Заярного О. А.

д.ю.н., проф.
Андрійко О. Ф.

420. Адміністративно-правове Кривенко О. В.
забезпечення організації
та діяльності Національної
гвардії України: проблеми
теорії та практики

Національна академія
внутрішніх справ

Національна академія
внутрішніх справ

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Київський національ
ний університет імені
Тараса Шевченка

Київський національ
ний університет імені
Тараса Шевченка

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

27.02.2018

26.12.2017

25.10.2018

22.10.2018

21.05.2018

13.02.2018
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ніх справ

Одеський державний

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

Грохольський В. Л. університет внутріш

д.ю.н., проф.

431. Адміністративно-правове
забезпечення інформацій
но-аналітичної діяльнос
ті Національної поліції
України

Ісмайлов К. Ю.

д.ю.н., проф.
Битяк Ю. П.

430. Теоретико-методологічні
Зелінська Я. С.
та правові засади протидії
зловживанню процесуаль
ними правами в адміністра
тивному судочинстві

тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри

Кучерявенко М. П. дичний універси

д.ю.н., проф.

429. Правове регулювання вико Олендер І. Я.
нання податкового обов’яз
ку в режимі усунення
подвійного оподаткування

тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри

Кучерявенко М. П. дичний універси

д.ю.н., проф.

Мамалуй О. О.

428. Процедури реалізації по
датково-правових норм

тет імені Ярослава
Мудрого

Національний юри

Національна академія
внутрішніх справ

Кучерявенко М. П. дичний універси

д.ю.н., доц.
Дрозд О. Ю.

д.ю.н., проф.

Комірчий П. С.

427. Судові доктрини у податко Смичок Є. М.
вому праві

426. Адміністративно-правові
засади публічної служби
у правоохоронній сфері
України

31.10.2018

26.12.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

10.07.2018
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д.ю.н., проф.
Харківський націо
Кагановська Т. Є. нальний університет
імені В. Н. Каразіна

437. Система принципів адміні Гришина Н. В.
стративного права України:
проблема реалізації

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Харківський націо
Джафарова О. В. нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Гетманець О. П.

Попова Л. М.

436. Правове регулювання
Ананьєва Є. А.
фінансової діяльності
об’єднаних територіальних
громад

435. Адміністративно-правові
засади контролю в сфері
підприємницької діяль
ності
(уточнення теми)

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

434. Адміністративне проце
суальне право України:
питання теорії
(уточнення теми)

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Університет держав
Касьяненко Л. М. ної фіскальної служби
України

Атаманчук Н. І.

433. Правове регулювання не
прямого оподаткування
в Україні

Сумський державний
університет

д.ю.н., проф.
Куліш А. М.

432. Адміністративно-правові
Рєзнік О. М.
засади діяльності право
охоронних органів із забез
печення фінансово-еконо
мічної безпеки України

26.11.2018

27.12.2018

27.11.2018

24.04.2018

20.12.2018

15.11.2018
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Назва
дисертації
Виконавець

Юрах В. М.

441. Адміністративноправове регу
лювання участі
громадськості

д.ю.н.
Ісаков М. Г.

Щупаківський Р. В. д.ю.н., проф.
Лошицький М. В.

д.ю.н., доц.
Юнін О. С.

Науковий
консультант

440. Адміністративноправове регулю
вання у сфері
телекомунікацій.

439. Адміністративно- Іваниця А. В.
правове регулю
вання служби
в поліції: компара
тивістське дослі
дження.

№

д.ю.н., проф.
Музика-Стефан
чук О. А.

Хмельницький уні
верситет
управління та права

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Дніпропетров
ський держав
ний університет
внутрішніх
справ

Дніпропетров
ський держав
ний університет
внутрішніх
справ

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

31.08.2018

30.11.2018

31.05.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

Зміст
зауваження

19.02.2018

Тема є занадто
вузькою для
докторської
дисертації,

Тема потребує
уточнення

Тема потребує
уточнення

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

438. Міжнародні організації як Іванова Р. Ю.
суб’єкти фінансових право
відносин в Україні
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Стрельченко О. Г. д.ю.н., проф.
Колпаков В. К.

д.ю.н., доц.
Личенко І. О.

443. Охорона прав та
Буряк Я. Я.
законних інтер
есів особи у сфері
публічного управ
ління в контексті
людиноцентрист
ської спрямова
ності доктрини
адміністративного
права

444. Публічне адміні
стрування у сфері
обігу лікарських
засобів

д.ю.н., проф.
Мельник Р. С.

442. Публічно-правова Гревцова Р. Ю.
охорона соціаль
них цінностей
у сфері охорони
здоров’я
(уточнення теми)

в підвищенні
ефективності
функціонування
органів та підроз
ділів Національної
поліції України

Національна
академія внут
рішніх справ

Навчальнонауковий ін
ституту права
та психології
Національного
університету
«Львівська по
літехніка»

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

27.03.2018

08.10.2018

19.11.2018

Тема дослі
дження по
требує відмеж
ування від уже

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

сформульова
на некоректно
та потребує
уточнення

131

446. Адміністративноправові основи
кібернетичної
безпеки в умовах
гібридної війни

Веселова Л. Ю.

д.ю.н., проф.
Користін О. Є.

445. Розгляд земельних Годованюк А. Й. д.ю.н., проф.
Харитонова Т. Є.
спорів в порядку
адміністративного
судочинства

Одеський дер
жавний універ
ситет внутріш
ніх справ

Національний
університет
«Одеська юри
дична академія»

Тема потребує
уточнення

Тема потребує
редакційного
уточнення
(доречні
ше: «засади
кібернетичної
безпеки…»)

28.09.2018

26.12.2018

затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Шев
чук О. М.
«Адміністра
тивно-правове
регулювання
державного
контролю за
обігом нарко
тичних засо
бів, психотроп
них речовин
і прекурсорів
в Україні»,
2016 р.)
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Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

449. Адміністративно- Васильєв В. М.
правовий меха
нізм протидії
правопорушення
у сфері підприєм
ницької діяльності
в Україні
(уточнення теми)

д.ю.н., проф.
Комзюк А. Т.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Одеський дер
Кузніченко С. О. жавний універ
ситет внутріш
ніх справ

448. Управління персо Кириченко О. Ю. д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.
налом органів На
ціональної поліції:
організаційно-пра
вові засади
(уточнення теми)

447. Становлення та
Кудінов С. С.
розвиток правової
політики форму
вання антитеро
ристичних ком
петентностей сил
охорони правопо
рядку і цивільного
населення

Тема є занадто
вузькою для
докторської
дисертації

Тема потребує
уточнення

27.02.2018

27.03.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

28.03.2018
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д.ю.н., проф.
Харківський
Лук’янець Д. М. національний
університет
внутрішніх
справ

30.10.2018

Тема потребує
уточнення

к.ю.н.
Ткаченко О. Г.

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Залуговська Г. П.

452. Адміністративно-правове
регулювання проходження
служби особами рядового
та начальницького складу
Державної кримінальновиконавчої служби

Наукова
установа
(навчальний
заклад)
Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Виконавець

Науковий
керівник

451. Адміністративно-правовий Борисочева Н. М. к.ю.н.
статус Державної авіаційної
Сикал М. М.
служби України

№

Назва
дисертації

18.12.2018

18.12.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

450. Концептуальні
Маркова О. О.
засади право
вого регулювання
адміністративної
процедури: порів
няльно-правовий
аспект

134

Зубко О. О.
456. Адміністративна відпо
відальність за керування
транспортними засобами
або суднами особами, які
перебувають у стані алко
гольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препа
ратів, що знижують їх увагу
та швидкість реакції.

к.ю.н., доц.

Голобородько Д. В.

к.ю.н.
Шевченко С. І.

Євтушенко А. І.

455. Удосконалення адміністра
тивно-правового регулю
вання інституту адміні
стративного затримання
правопорушника.

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Юнін О. С.

19.11.2018

Мельникд.ю.н., проф.
ДВНЗ «Київський
Лимонченко О. Р. Омельченко А. В. національний
економічний універ
ситет імені Вадима
Гетьмана»

454. Адміністративно-правова
Гезь П. О.
протидія правопорушенням
у сфері державної реєстра
ції в Україні.

453. Адміністративно-правове
регулювання контролю за
дотриманням трудового
законодавства та вимог
охорони праці

135

Мірошник О. В.

458. Адміністративно-право
ве забезпечення поліцією
права громадян на мирні
зібрання.

д.ю.н., доц.
Логвиненко Б. О.

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

30.11.2018

Репело В. В.

462. Адміністративно-правовий Шевцов О. А.
статус об’єднаних територі
альних громад в Україні.

460. Адміністративно-правові
засади діяльності Держав
ної міграційної служби
України.

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

461. Адміністративно-правове
Самойленко Ю. С. к.ю.н., доц.
Дніпропетровський
забезпечення захисту персо
Голобородько Д. В. державний універ
нальних даних в Україні.
ситет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

30.11.2018

к.ю.н.
Шевченко С. І.

д.ю.н., проф.
Миронюк Р. В.

к.ю.н., доц.

Голобородько Д. В.

к.ю.н., доц.

Голобородько Д. В.

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

459. Адміністративна діяльність Пісоцька К. О.
підрозділів ювенальної пре
венції Національної поліції
України.

Ігнатьєва А. О.

457. Адміністративно-правове
регулювання запобігання
та протидії домашньому
насильству.
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д.ю.н., проф.
Савченко Л. А.

Київський міжна
родний університет

Донецький юридич
ний інститут МВС
України

д.ю.н., проф.
Донецький юридич
Бесчастний В. М. ний інститут МВС
України

Цуркаленко Ю. В. д.ю.н.
Юсупов В. А.

468. Правові основи фінансуван Фролов В. П.
ня прокурорського самовря
дування

467. Акти судових органів як
джерело адміністративного
права
(уточнення теми)

466. Адміністративно-правове
Лелеко А. М.
регулювання міграційних
відносин в умовах спеціаль
них міграційних режимів

д.ю.н., проф.
Донецький юридич
Бесчастний В. М. ний інститут МВС
України

465. Адміністративно-правове
Голяков О. Л.
регулювання взаємодії На
ціональної гвардії України з
іншими суб’єктами забез
печення публічної безпеки
та порядку

Донецький юридич
ний інститут МВС
України

д.ю.н., доц.
Донецький юридич
Макаренко О. Ю. ний інститут МВС
України
к.ю.н., доц.
Мердова О. М.

Полтавець А. А.

464. Адміністративно-правове
Лавренко А. І.
регулювання дискрецій
них повноважень органів
місцевого самоврядування
в сфері земельних відносин

463. Військово-цивільні адміні
страції як суб’єкти публіч
ного управління
(уточнення теми)

29.11.2018

23.11.2018

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

27.06.2018
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Гончаренко С. Ю. д.ю.н., проф.
Київський міжна
Квасневська Н. Д. родний університет
Олійник О. С.

Герасименко О. О.

Шишканов О. А.

471. Адміністративно-правове
регулювання у сфері вірту
альних активів

472. Правові основи захисту
пенсійних активів публіч
них пенсійних фондів

473. Правове регулювання по
даткових процесуальних
відносин в Україні

474. Правове регулювання по
датку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки
(уточнення теми)

д.ю.н., проф.
Гетманцев Д. О.

к.ю.н., проф.
Ніколаєва Л. В.

к.ю.н., проф.
Сидорчук Л. А.

д.ю.н., доц.
Миськів Л. І.

Тіщенко О. А.

470. Адміністративно-право
ве забезпечення реалізації
прав та обов’язків поліцей
ського в Україні

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

Київський націо
нальний торговель
но-економічний
університет

Київський міжна
родний університет

Київський міжна
родний університет

д.ю.н., проф.
Київський міжна
Квасневська Н. Д. родний університет

469. Правовий інститут доказів Григор’єва О. В.
в адміністративно-процесу
альному праві України

17.09.2018

25.10.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018
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Бєлінгіо В. О.

Діхтієвський П. В.

д.ю.н., проф.

д.ю.н., проф.
Якимчук Н. Я.

479. Організаційно-правові
засади захисту прав грома
дян суб’єктами публічної
адміністрації
(уточнення теми)

Поліщук Р. М.

477. Фінансово-правове регу
лювання відновлення
платоспроможності
страховиків або визнання
їх банкрутами».

д.ю.н., проф.
Пришва Н. Ю.

д.ю.н., проф.
Мельник Р. С.

Комзюк В. Л.

476. Імплементація базельських
стандартів до банківського
законодавства України

д.ю.н., проф.
Мельник Р. С.

Яблуновська К. М.
478. Адміністративно-право
ве забезпечення реалізації
громадянами України права
на свободу пересування та
вільного вибору місця про
живання

Белей Є. Н.

475. Адміністративно-правове
забезпечення діяльності
публічної адміністрації
у сфері охорони громад
ського здоров’я
(уточнення теми)

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

17.09.2018
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Бернацький І. В.

483. Адміністративно-право
Бойко В. Ю.
ве регулювання діяльності
об’єднаних територіальних
громад в Україні
484. Адміністративно-право
Герман О. В.
ве забезпечення взаємодії
суб’єктів протидії по
рушенням бюджетного
законодавства
485. Роль інститутів громадян
Заяць Б. Р.
ського суспільства у про
цесі запобігання корупції
в органах державної влади
та органах місцевого само
врядування України: адміні
стративно-правовий вимір

482. Публічна фінансова діяль
ність фінансових установ
в Україні

Білоцерковець Н. В.
480. Адміністративно-правове
регулювання у сфері надан
ня електронних довірчих
послуг
(уточнення теми)
481. Допустимість касаційної
Ткачук Н. В.
скарги в адміністративному
судочинстві України

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка
Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка
Київський універ
ситет права НАН
України

д.ю.н., проф.
Бевзенко В. М.

31.10.2018

к.ю.н.
Кісіль Р.-В. В.

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

31.10.2018

21.12.2018

19.11.2018

19.11.2018

22.10.2018

к.ю.н., доц.
Львівський держав
Гурковський М. П. ний університет
внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Коверзнєва Г. П.

д.ю.н., проф.
Губерська Н. Л.

Київський націо
нальний університет
імені Тараса Шев
ченка

д.ю.н., доц.
Заярний О. А.
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Прокоф’єв М. М.

487. Адміністративно-право
ве регулювання державної
служби в правоохоронних
органах

Васильєва В. П.

д.ю.н., проф.
Остапенко О. І.

Навчально-науковий
інститут права та
психології Націо
нального універ
ситету «Львівська
політехніка»

08.10.2018

28.11.2018

31.10.2018

31.10.2018

490. Профілактика та протидія
корупції правоохоронними
органами США і Канади

Львівський націо
нальний університет
імені Івана Франка

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

28.11.2018

к.ю.н., доц.
Решота В. В.

к.ю.н., доц.
Йосифович Д. І.

к.ю.н., доц.
Годяк А. І.

Куманська-Нор О. П. д.ю.н., проф.
489. Адміністративні послуги
Львівський націо
у сфері державної реєстра
Кобилецький М. М. нальний університет
ції речових прав на нерухо
імені Івана Франка
ме майно в Україні в умовах
децентралізації

488. Провадження в типових та Бідак О. О.
зразкових справах в адміні
стративному судочинстві

Костюк Ю. Б.

486. Адміністративно-правове
регулювання ветеринар
но-санітарного контролю
в Україні
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д.ю.н., с.н.с.
Савінова Н. А.

493. Правове забезпечення
інформаційної безпеки
мореплавства в Україні
Івасенко С. В.

Козаченко В. Р.

Костенко О. В.

494. Правове регулювання
інформаційних відносин
у сфері телемедицини

495. Правові засади застосуван
ня інформаційних інстру
ментів для запобігання
корупції

496. Правові засади надання
електронних довірчих по
слуг в транскордонному
режимі

д.ю.н., с.н.с.
Баранов О. А.

д.ю.н., с.н.с.
Баранов О. А.

д.ю.н., с.н.с.
Баранов О. А.

к.ю.н., доц.
Доронін І. М.

492. Правовий статус постачаль Гелетканич О. В.
ників послуг проміжного
характеру в інформаційній
сфері
Дюльгер М. І.

к.ю.н., с.н.с.
Краснотуп Г. М.

491. Організаційно-правові за
Бурлаченко Д. П.
сади забезпечення інформа
ційної безпеки при викорис
танні комп’ютерних ігор

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

24.01.2018

24.01.2018

24.01.2018

24.01.2018

24.01.2018

24.01.2018
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д.ю.н., с.н.с.
Савінова Н. А.

д.ю.н., проф.
Користін О. Є.

501. Адміністративно-правове
регулювання інформацій
но-аналітичної діяльності
Національного антикоруп
ційного бюро України

Горбенко Г. М.

к.ю.н., с.н.с.
Брижко В. М.

500. Правові засади становлення Крилова Ю. І.
і розвитку системи за
хисту персональних даних
в Україні

Ткачук І. В.

499. Правове регулювання ін
формаційної безпеки тран
спортних вузлів в Україні

д.ю.н., проф.
Скулиш Є. Д.

д.ю.н., проф.
Бєляков К. І.

Курбет П. М.

498. Правові засади інформацій Троян А. П.
ної безпеки адвокатської
діяльності

497. Інформаційно-правові за
сади протидії рейдерству
в Україні

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформати
ки і права НАПрН
України

30.01.2018

25.10.2018

24.01.2018

24.01.2018

24.01.2018
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д.ю.н., проф.
Національна ака
Лошицький М. В. демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

505. Адміністративно-правовий Шадчинєв А. О.
статус Департаменту кібер
поліції Національної поліції
України

506. Публічне адміністрування
галузі відновлювальної
енергетики

Желіховський В. В.

д.ю.н., проф.
Національна ака
Лошицький М. В. демія внутрішніх
справ

Кузьменко Д. О.
504. Адміністративно-право
ве регулювання діяльності
органів публічної адміні
страції в зоні проведення
антитерористичної операції

Мороз А. М.

503. Адміністративно-правове
забезпечення нормування
у будівництві

Національна ака
демія внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Лупало О. А.

502. Адміністративно-правові
Лебідь С. В.
засади взаємодії Національ
ної поліції України з Націо
нальним агентством з пи
тань запобігання корупції

30.10.2018

30.01.2018

30.01.2018

30.01.2018

30.01.2018
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Аганін Б. Ю.

Мозгова А. А.

509. Адміністративно-правові
засади забезпечення по
ліцією безпеки дорожнього
руху в Україні та інших
країнах

510. Адміністративно-право
ва охорона прав і свобод
громадян в умовах Євро
інтеграції

508. Процесуальні особливості Проскурякова І. М.
альтернативного вирішення
публічно-правового спору
в адміністративному судо
чинстві

к.ю.н., доц.
Братков С. І.

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

25.09.2018

30.01.2018

27.11.2018

д.ю.н., проф.
Національна ака
Лошицький М. В. демія внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Басс В. О.

27.11.2018

Національна ака
демія внутрішніх
справ

507. Адміністративно-правове
Ковбасенко М. Ю. к.ю.н., доц.
забезпечення діяльності
Лупало О. А.
Національного антикоруп
ційного бюро України з ви
явлення та розшуку активів,
одержаних від корупційних
правопорушень
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д.ю.н., доц.
Дрозд О. Ю.

к.ю.н., доц.
Квітка Я. М.
к.ю.н., доц.
Варивода В. І.

Дмитрик Р. В.

Риндюк І. І.

514. Адміністративно-право
вий статус поліцейського
в Україні

515. Адміністративна відпо
відальність за керування
транспортними засобами
у стані сп’яніння в Україні
та іноземних державах

к.ю.н., доц.
Білик В. М.

512. Адміністративно-правові
Скакун І. В.
засади діяльності Націо
нальної поліції України
щодо протидії домашньому
насильству

513. Адміністративно-правові
Фесенко Т. В.
засади формування та реалі
зації державної антикоруп
ційної політики в Україні

к.ю.н., доц.
Титко А. В.

511. Адміністративна відпо
Рощупкін С. В.
відальність за порушення
встановлених законом об
межень щодо одержання по
дарунків в Україні та деяких
країнах Західної Європи
і США

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

30.10.2018

30.10.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018
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к.ю.н., доц.
Садченко М. М.

Ларіонов М. О.

521. Фінансово-правове регу
лювання трансфертного
ціноутворення в Україні

д.ю.н., доц.
Дрозд О. Ю.

к.ю.н., доц.
Пелагеша О. Г.

Фодчук А. Б.

520. Адміністративно-правові
Мельничук Р. В.
засади запобігання коруп
ційним ризикам в діяльнос
ті Національної поліції

519. Адміністративно-право
ві засади захисту осіб, які
надають допомогу в проти
дії корупції

к.ю.н., доц.
Пелагеша О. Г.

Єрмак В. В.

518. Адміністративно-правові
засади діяльності органів
місцевого самоврядування
у сфері житлово-комуналь
них послуг

к.ю.н., доц.
Титко А. В.

к.ю.н., доц.
Луговий І. О.

Сташків Я. Я.

517. Адміністративно-правові
Тушак Я. М.
засади дисциплінарної від
повідальності поліцейських

516. Адміністративно-правове
регулювання проходження
служби в Національній по
ліції України

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

30.01.2018

27.11.2018

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018
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Миронов А. Г.

Брюхно О. В.

526. Адміністративно-правове
забезпечення державного
контролю у сфері охорони
здоров’я

527. Адміністративно-правове
регулювання припинення
громадянства в Україні та
зарубіжних країнах

д.ю.н., доц.
Кравчук О. О.

д.ю.н., проф.
Стеценко В. Ю.

к.ю.н., с.н.с.
Суслін С. В.

Антошко М. І.

525. Адміністративно-правове
регулювання зовнішнього
контролю за оперативнослужбовою діяльністю
Служби безпеки України

д.ю.н., доц.
Тихонова О. В.

к.ю.н., доц.
Чорна В. Г.

Шаркова В. В.

523. Адміністративна відпо
відальність за порушення
у сфері державних закупі
вель

к.ю.н., доц.
Андрущенко І. Г.

524. Організаційно-правові за
Струкова К. А.
сади вирішення податкових
спорів

Кур’ян В. В.

522. Публічне адміністрування
місцевих податків
(на прикладі України та
штату Невада, США)

Національний тех
нічний університет
України «Київський
політехнічний інсти
тут ім. Ігоря Сікор
ського»

Національний педа
гогічний університет
імені М. П. Драго
манова

Національна акаде
мія Служби безпеки
України

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

17.10.2018

29.11.2017

29.03.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018
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д.ю.н., проф.
Національний уні
Голосніченко І. П. верситет «Одеська
юридична академія»

Валевська H O .

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

533. Адміністративні послуги
у сфері культури

к.ю.н., доц.
Аверочкін Т. В.
д.ю.н.
Фелик В. І.

Панчук Г. О.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний тех
нічний університет
України «Київський
політехнічний інсти
тут ім. Ігоря Сікор
ського»

532. Адміністративна діяльність Агакарян P. C.
правоохоронних органів
у сфері транспорту

531. Публічне адміністрування
портової галузі України

к.ю.н., доц.
Кузнецова С. О.

Варикаша І. О.

530. Адміністративно-право
ві підвалини державного
нагляду (контролю) у сфері
охорони морських вод

д.ю.н., доц.
Кравчук О. О.

д.ю.н., проф.
Латковська Т. А.

Sipan Abdullah
Ahmed

529. Пенсійний фонд України як Веселий B. C.
суб’єкт фінансового права

528. Improving the Rules of
Administrative Law to
Corruption in the Public
Service in Ukraine and Iraq

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

17.10.2018
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Брояков С. В.

539. Податкові консультації
в механізмі податкового
адміністрування

к.ю.н., доц.

д.ю.н., доц.
Лученко Д. В.

Хохлова А. О.

538. Адміністративно-право
ве регулювання у сфері
використання штучного
інтелекту

Головашевич О. О.

д.ю.н, доц.
Лученко Д. В.

к.ю.н., доц.
Рябченко Я. С.

536. Правовий статус адвоката
Ус М. В.
в провадженні у справах
щодо оскарження індивіду
альних та нормативно-пра
вових актів

537. Медіація як спосіб врегулю Сергєєва А. Ю.
вання адміністративно-пра
вових спорів

д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

535. Інформаційно-правові осно Повидиш В. В.
ви регулювання публічних
закупівель в Україні
(перезатвердження теми)

23.11.2018

23.11.2018

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

23.11.2018

23.11.2018

27.06.2018

22.10.2018

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н., проф.
Національний уні
Голосніченко І. П. верситет «Одеська
юридична академія»

534. Адміністративно-деліктні
Пригладь В. В.
відносини у сфері культури

150

Мандзюк О. І.

541. Правове регулювання
об’єкту податку на доходи
фізичних осіб

Сіренко М. М.

544. Правове регулювання ак
цизного податку в Україні
(перезатвердження теми)

545. Правова природа бюджетної Козарь А. М.
децентралізації

Плеханов М. В.

543. Правове регулювання
трансферного ціноутворен
ня в Україні

542. Правове регулювання тран Кліменко Д. І.
спортного податку в Україні

Лядов А. Г.

540. Фінансово-правові осно
ви валютного регулювання
в Україні

д.ю.н., доц.
Білінський Д. О.

д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

к.ю.н., доц.

Головашевич О. О.

д.ю.н., проф.
Дмитрик О. О.

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

26.12.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого
Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

23.11.2018

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого
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Білоконь Д. С.

547. Адміністративно-правові
засади протидії кіберзло
чинності в Україні

Домброван Н. В.

550. Адміністративно-правові
Жогов В. С.
засади забезпечення в Укра
їні захисту об’єктів автор
ських і суміжних прав, ви
ражених у цифровій формі

549. Адміністративно-право
ве регулювання діяльності
чергової служби органів
(підрозділів) Національної
поліції України

548. Адміністративно-правове
Деркач В. А.
забезпечення функціонуван
ня блокчейн систем у діяль
ності МВС

Барба В. Є.

546. Адміністративно-правові
основи взаємодії територі
альних підрозділів Націо
нальної поліції та органів
місцевого самоврядування
у сфері забезпечення пу
блічної безпеки та порядку

к.ю.н., доц.
Форос Г. В.

д.ю.н., проф.
Кузніченко С. О.

д.ю.н., проф.

Грохольський В. Л.

к.ю.н., доц.
Форос Г. В.

д.ю.н., проф.
Калаянов Д. П.

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ
Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

31.10.2018

03.10.2018

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ
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к.ю.н., с.н.с.
Ковальова О. В.

к.ю.н.
Іваненко Д. Д.

Постол О. І.
555. Адміністративно-правові
забезпечення діяльності
органів (підрозділів) На
ціональної поліції України
щодо запобігання та проти
дії домашньому насильству

556. Адміністративно-правові
засади проходження вій
ськової служби в збройних
силах України

Іщенко С. О.

д.ю.н., проф.
Ярмакі Х. П.

554. Правові та організаційні
Піхаленко О. О.
основи проведення службо
вого розслідування в ор
ганах (підрозділах) Націо
нальної поліції України

Сумський держав
ний університет

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., с.н.с.
Рядінська В. О.

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

553. Адміністративно-правове
Періжок Г. О.
забезпечення впровадження
електронного урядування
в Україні

д.ю.н., проф.
Монаєнко А. А.
Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Клейман М. Ю.

552. Адміністративно-правове
Міхальський Я. В. к.ю.н., доц.
регулювання обігу електро
Форос Г. В.
нної інформації

551. Адміністративно-право
ве регулювання приватної
детективної діяльності

21.06.2018

31.10.2018

31.10.2018

03.10.2018

31.10.2018

03.10.2018

153

д.ю.н., доц.
Гаруст Ю. В.

Павленко Б. О.

Осіпова О. О.

561. Адміністративно-право
ве забезпечення реформи
первинної ланки медичної
допомоги в Україні

562. Особливості судового
захисту прав суб’єктів
звернення за отриманням
адміністративних послуг

д.ю.н., проф.
Лук’янець Д. М.

д.ю.н., доц.
Кобзєва Т. А.

560. Адміністративно-право
Шевченко О. В.
ве забезпечення надання
адміністративних послуг на
фондовому ринку України

Лушпієнко Ю. О. д.ю.н., проф.
Куліш А. М.

д.ю.н., доц.
Пахомов В. В.

558. Адміністративно-правові
Науменко С. М.
засади взаємодії експертних
установ з правоохоронними
органами

559. Адміністративно-правовий
режим надрокористування
в Україні

д.ю.н., доц.
Кисельова О. І.

557. Адміністративно-право
Білецький С. А.
вий статус правоохоронних
органів як суб’єктів захисту
фінансової системи України

Сумський держав
ний університет

Сумський держав
ний університет

Сумський держав
ний університет

Сумський держав
ний університет

Сумський держав
ний університет

Сумський держав
ний університет

15.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

21.06.2018

21.06.2018
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д.ю.н., доц.
Пахомов В. В.

565. Окружні адміністративні
суди в системі суб’єктів
адміністративного права

Швидкий С. С.

568. Фінансово-правове регулю Головенчак В. І.
вання страхової діяльності
в Україні

567. Правове регулювання опо
даткування фізичних осібпідприємців

Тесляр М. В.
566. Процедура взаємного
узгодження на підставі
договорів про уникнення
подвійного оподаткування:
порівняльно-правова харак
теристика

д.ю.н., доц.
Мацелик Т. О.

к.ю.н., доц.
Глух М. В.

к.ю.н., с.н.с.
Селезень П. О.

д.ю.н., доц.
Пахомов В. В.

564. Адміністративно-правові
Ковальова А. С.
засади управління підрозді
лами Національної поліції
України
Терехова О. Ю.

к.ю.н.
Янішевська К. Д.

563. Інформаційне забезпечення Кліщенко В. О.
окружних адміністративних
судів України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

13.12.2018

15.11.2018

15.11.2018

Сумський держав
ний університет

Сумський держав
ний університет

Сумський держав
ний університет
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Буковинська Н. А. д.ю.н., с.н.с.
Чеховська І. В.

574. Адміністративно-правове
забезпечення реалізації
гендерної політики
в Україні

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

д.ю.н., проф.
Білоус Т. В.

Ломанов Д. О.

д.ю.н., доц.
Університет дер
Аністратенко Ю. І. жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

573. Правовий статус осіб, які
проживають на тимчасо
во окупованій території:
адміністративно-правовий
аспект

Невмержицька
(Яковенко) Т. М.

571. Правове регулювання опо
даткування адвокатської
діяльності

д.ю.н., доц.
Мацелик Т. О.

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
д.ю.н., проф.
Касьяненко Л. М. жавної фіскальної
служби України

Сіряк Ю. А.

570. Адміністративно-правове
регулювання фінансового
моніторингу в Україні

д.ю.н., доц.
Шолкова Т. Б.

572. Принцип верховенства
Попович О. В.
права у податковій системі:
теорія та практика

Губський К. О.

569. Правове регулювання фі
нансових процедур в сфері
публічної фінансової ді
яльності

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018
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к.ю.н., доц.
Сердюк В. П.

Самайда С. В.

Михайлюк О. С.
Примаченко С. Г.

Бака Я. І.

577. Правовий статус закладів
виконання покарань
в Україні

578. Правові засади боротьби
з корупцією в Україні

579. Правове регулювання
емісійної діяльності Націо
нального банку України

580. Адміністративно-право
ве регулювання державної
реєстрації суб`єктів госпо
дарювання

581. Теоретичні засади побудови Міхно Д. С.
сучасної системи фінансо
вого права

к.ю.н., доц.
Терещенко А. Л.

Кочарян М. Ф.

576. Правовий статус адміні
стративних судів України

к.ю.н., доц.
Сарана С. В.

к.ю.н., доц.
Терещенко А. Л.

к.ю.н., доц.
Колеснік Л. І.

к.ю.н., доц.
Ізуїта П. О.

к.ю.н., доц.
Яфонкін А. О.

575. Правове регулювання сис Лапінська Є. І.
теми забезпечення інфор
маційної безпеки держави
в умовах входження Украї
ни до глобального інформа
ційного простору

Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

27.11.2018
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Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Університет «Укра
їна»

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

к.ю.н.
Харківський науковоСвідерський О. О. дослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

587. Адміністративно-правове
Овсянникова І. М. д.ю.н., доц.
регулювання судово-екс
Угровецький О. П.
пертної діяльності: про
блеми підвищення ефектив
ності

Казаров А. О.

к.ю.н., доц.
Колеснік Л. І.

585. Правове регулювання непо Бондаренко В. С.
даткових доходів в Україні

586. Адміністративно-правові
засади регулювання судо
во-експертної діяльності
у справах про адміністра
тивні правопорушення,
пов’язані з дорожньо-тран
спортними пригодами

к.ю.н., доц.
Ізуїта П. О.

Мельниченко І. А. к.ю.н., доц.
Колеснік Л. І.

к.ю.н., доц.
Колеснік Л. І.

584. Правове регулювання між Пєлєвін А. С.
народної трудової міграції
в контексті процесів глоба
лізації

583. Правове регулювання
трансфертів у бюджетній
системі України

582. Правовий статус Національ Шматко Є. В.
ного банку України

19.10.2018

19.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018
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Севідов О. В.

589. Адміністративно-правове
забезпечення електронного
документообігу в судо
во-експертній діяльності
України

д.ю.н., доц.

591. Адміністративно-правове
Яценко І. І.
регулювання міжнародного
співробітництва в галузі
судової експертизи

Угровецький О. П.

к.ю.н.
Богданюк І. В.

590. Адміністративно-правові
Шебалков І. Л.
засади регулювання судо
во-експертної діяльності
у справах про військові
адміністративні правопору
шення

к.ю.н.
Хоша В. В.

Остропілець А. В. д.ю.н., проф.
Клюєв О. М.

588. Адміністративно-правове
забезпечення діяльності
судово-експертних установ
України

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018
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д.ю.н., проф.
Комзюк А. Т.

д.ю.н., с.н.с.

593. Адміністративно-правовий Уварова С. В.
статус учасників виконавчо
го провадження в Україні
(уточнення теми)

594. Адміністративно-правові
Хлівняк О. С.
засади діяльності органів
Національної поліції Украї
ни як суб’єкта забезпечення
та захисту прав дитини
д.ю.н.
Пчелін В. Б.
д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

595. Оскарження адміністратив Коврах В. А.
них актів в адміністратив
ному судочинстві
Кроленко Д. Ю.

Новіченко А. В.

596. Адміністративно-правове
забезпечення управління
проектами регіонального
розвитку

597. Адміністративно-право
ве забезпечення протидії
нелегальній (незаконній)
міграції в Україні

Прокопенко О. Ю.

д.ю.н., с.н.с.

Прокопенко О. Ю.

592. Адміністративно-правові
Булатін Д. О.
засади здійснення превен
тивної діяльності поліцією:
порівняння досвіду України
та країн ЄС

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

26.06.2018

27.02.2018

30.01.2018

30.01.2018

30.01.2018

30.01.2018
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Бандурка С. С.

к.ю.н., доц.
Панова І. В.

602. Інформаційно-правові заса Корнюшкін А. С.
ди діяльності електронного
суду в Україні

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

27.12.2018

27.11.2018

27.11.2018

Харківський націо
д.ю.н., с.н.с.
Прокопенко О. Ю. нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., доц.
Попова С. М.

Кравцов В. І.

25.09.2018

25.09.2018

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Джафарова О. В.

д.ю.н., проф.
Гетманець О. П.

601. Адміністративно-право
Савченко А. О.
вий механізм справляння
місцевих податків та зборів
України в умовах децентра
лізації
(уточнення теми)

600. Адміністративно-право
ве регулювання взаємодії
прокуратури з суб’єктами
публічної адміністрації
в Україні

599. Адміністративно-правові
Іщенко І. В.
засади здійснення підрозді
лами Національної поліції
України ювенальної пре
венції
(уточнення теми)

598. Адміністративно-право
ве забезпечення безпеки
діяльності фізичної особипідприємця в Україні
(уточнення теми)
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к.ю.н.
Коломоєць Н. В.

д.ю.н., проф.
Харківський націо
Кагановська Т. Є. нальний університет
імені В. Н. Каразіна

606. Адміністративно-правові
Солонецький І. І.
засади протидії проступкам
у сфері забезпечення без
пеки дорожнього руху
Горбатова Д. І.

Рожнова О. В.

607. Адміністративно-правові
засади державного регу
лювання у сфері охорони
здоров’я

608. Медіація у податкових
спорах: правова природа та
інституалізація»

к.ю.н., доц.
Гришина Н. В.

д.ю.н., проф.
Шатрава С. О.

605. Адміністративно-правові
Гармаш В. В.
засади діяльності кінологіч
них підрозділів Національ
ної поліції України

Харківський націо
нальний університет
імені В. Н. Каразіна

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Безпалова О. І.

604. Адміністративно-правові
Грідіна Н. Ю.
засади взаємодії Національ
ної поліції України з дер
жавними та громадськими
інституціями щодо протидії
гендерно обумовленому на
сильству

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Гетманець О. П.

603. Правове регулювання ви
Стрижак Є. Ю.
датків цільових фондів бю
джетів об’єднаних територі
альних громад в Україні

24.10.2018

24.10.2018

27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018
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Кізляр В. Б.

614. Адміністративно-правове
забезпечення координації
у сфері боротьби з еконо
мічною злочинністю

к.ю.н., доц.
Сторожук І. П.

к.ю.н., доц.
Сторожук І. П.

д.ю.н., проф.
Суббот А. І.

Суббот А. І.

Грушковський В. Ю. д.ю.н., проф.

613. Правове регулювання пере Паренте Л. М.
міщення валютних ціннос
тей через митний кордон
України

612. Інформаційне законодав
ство в механізмі правового
регулювання відносин

611. Адміністративно-юрисдик Франчук Т. А.
ційні провадження в діяль
ності Державної прикордон
ної служби України

Хмельницький уні
верситет управління
та права

Хмельницький уні
верситет управління
та права

Хмельницький уні
верситет управління
та права

Хмельницький уні
верситет управління
та права

Харківський націо
нальний університет
імені В. Н. Каразіна

д.ю.н., проф.
Лук’янець Д. М.

610. Процесуальні форми адмі
ністративного судочинства

Калитка С. О.

Харківський націо
нальний університет
імені В. Н. Каразіна

609. Теоретичні аспекти механіз Гусейнов І. В. огли д.ю.н., проф.
му реалізації норм фінансо
Россіхіна Г. В.
вого права

29.10.2018

29.10.2018

29.10.2018

29.10.2018

24.10.2018

24.10.2018
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Виконавець

615. Адміністратив
Дзяхар Г. І.
но-правове забез
печення інформа
ційних прав дітей
в Інтернет просторі

№

Назва
дисертації
11.01.2018

Тема потре
бує уточнення
та відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Несте
ренко А. О.
«Адміністра
тивно-право
ве забезпе
чення прав
дітей в інфор
маційному
середовищі»,
№ 627 цього
Переліку)

Наукова
Дата затверустанова
дження
Зміст
(навчальний
(число,
зауваження
заклад)
місяць, рік)

д.ю.н., доц.
ДВНЗ
Стефанчук М. М. «Київський
національний
економічний
університет
імені Вадима
Гетьмана»

Науковий
керівник

Теми, щодо яких висловлені зауваження
відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України
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к.ю.н.
Сіроштан Ю. В.

617. Особливості
адміністративного
нагляду у Наці
ональної поліції
України
к.ю.н., с.н.с.
Кисіль Л. Є.

д.ю.н., проф.
Савченко Л. А.

618. Адміністративно- Микитюк Д. Ю.
правове забезпе
чення статусу учас
ника бойових дій
на сході України

619. Категорія «зловжи Мельник І. О.
вання» в адміні
стративному судо
чинстві України

Кривцов А. М.

к.ю.н.
Сіроштан Ю. В.

616. Адміністративно- Гладчук Д. І.
правовий статус
керівника територі
ального підрозділу
патрульної поліції
(на прикладі міста
Кривий Ріг)

Київський
міжнародний
університет

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

Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

Тема сфор
мульовано
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

13.02.2018

Тема потре
бує уточнення

Тема сфор
мульовано
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

30.11.2018

29.11.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

30.11.2018
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д.ю.н., проф.
Гуржій Т. О.

Коваленко А. Ю. к.ю.н., проф.
Сидорчук Л. А.

621. Правові засади гро Коваленко Ж. А.
мадського контр
олю за діяльністю
публічної адміні
страції

620. Адміністратив
но-правове за
безпечення ста
тусу внутрішньо
переміщених осіб
в Україні

Київський
національний
торговельноекономічний
університет

Київський
міжнародний
університет

25.10.2018

29.11.2018

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Буха
невич А. І.
«Публічний

Тема потре
бує уточнення
та відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Крах
мальова К. О.
«Адміністра
тивно-право
ве забезпе
чення статусу
внутрішньо
переміщених
осіб в Украї
ні, 2017 р.)
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622. Адміністративна
Гарат М. Р.
відповідальність за
порушення зако
нодавства під час
планування і забу
дови територій
к.ю.н., проф.
Ніколаєва Л. В.

Київський
національний
торговельноекономічний
університет

25.10.2018

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Се
менко Б. М.
«Адміністра
тивна

контроль за
діяльністю
органів дер
жавної влади:
теоретикометодологіч
ний аналіз»,
2010 р.;
Смоляр О. А.
«Державний
та громад
ський контр
оль у сфері
місцевого са
моврядуван
ня», 2016 р.)

167

Блажко О. М.

Косенкова А. Г.

625. Адміністративно- Пилипів Р. М.
правове регулю
вання діяльності
патрульної поліції
у сфері дорожнього
руху в Україні:

624. Адміністратив
но-правове забез
печення оцінки
об’єктів матері
альної культурної
спадщини

623. Правовий статус
бенефіціарного
власника в Україні
та країнах Євро
пейського Союзу

к.ю.н., доц.
Когут Я. М.

д.ю.н., доц.
Кудерська Н. І.

д.ю.н., проф.
Гетманцев Д. О.

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Київський уні
верситет права
НАН України

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

31.01.2018

21.12.2018

17.09.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема є занад
то вузькою
для кандидат
ської дисер
тації

Тема потре
бує уточнення
(тяжіє до
цивільно-пра
вового циклу
юридичних
наук)

відповідаль
ність за пра
вопорушення
у галузі
будівництва»,
2011 р.)
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627. Адміністративноправове забезпе
чення прав дітей
в інформаційному
середовищі

626. Адміністративноправовий захист
прав інтелекту
альної власності
в Україні

забезпечення без
пеки та протидія
злочинності
(уточнення теми)
к.ю.н., доц.
Єсімов С. С.

Нестеренко А. О. к.ю.н.
Лесько Н. В.

Миджин Г. Є.

Навчальнонауковий
інститут права
та психології
Національного
університету

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

08.10.2018

31.10.2018

Тема потре
бує відмежу
вання від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захи-

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Ри
марчук Г. С.
«Адміністра
тивно-право
ве забезпе
чення права
інтелектуаль
ної власності
в Україні»,
2013 р.)
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д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

к.ю.н., доц.
Горбач О. В.

628. Конфлікт інтересів Тарасун О. І.
як інститут адміні
стративного права:
компаративістське
дослідження

629. Адміністративно- Левчук А. О.
правовий механізм
запобігання коруп
ції в Україні

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

«Львівська по
літехніка»

30.01.2018

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

щених робіт
(Дзяхар Г. І.
«Адміні
стратив
но-правове
забезпечення
інформацій
них прав ді
тей в Інтернет
просторі»,
№ 615 цього
Переліку)
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д.ю.н., доц.
Дрозд О. Ю.

д.ю.н., проф.
Лошиць
кий М. В.

632. Адміністративно- Олійник І. І.
правова охорона
державної таємни
ці в Україні

к.ю.н., доц.
Луговий І. О.

631. Адміністративно- Кравець А. Б.
правові засади ор
ганізації та функ
ціонування органів
прокурорського
самоврядування

630. Адміністративна
Даниленко І. В.
відповідальність за
порушення правил
паркування тран
спортних засобів

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет
досліджен
ня потребує
уточнення

Тема є занад
то вузькою
для кандидат
ської дисер
тації

(Гудков Д. В.
«Адміністра
тивно-правові
засоби запобі
гання і проти
дії корупції»,
2018 р.)
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636. Принцип прозо
Дараган В. Є.
рості торговельної
політики: адміні
стративно-правова
реалізація

Москаленко А. О.

Бежевець А. М.

634. Теоретико-при
кладні проблеми
правового регулю
вання інформацій
них відносин на
шляху до кіберци
вілізації

635. Адміністратив
но-правове регу
лювання статусу
юридичних осіб
публічного права

Василик Ю. С.

633. Адміністративноправові засади
формування та ре
алізації державної
правової політики
у сфері нотаріату

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

д.ю.н., проф.
Кормич Б. А.

Національний
технічний уні
верситет Укра
їни «Київський
політехнічний
інститут ім.
Ігоря Сікор
ського»

Національна
академія внут
рішніх справ

к.ю.н., доц.
Петряєв С. Ю.

к.ю.н., доц.
Титко А. В.

22.10.2018

22.10.2018

17.10.2018

27.11.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема потре
бує уточнення

Тема є занад
то широкою
для кандидат
ської дисер
тації

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

172

638. Адміністративно- Леусенко І. В.
правові засоби
реалізації морської
політики в Україні
(зміна теми)

д.ю.н., проф.
Додін Є. В.

637. Адміністративно- Мішегліна K. M. д.ю.н., проф.
правові засоби
Кормич Б. А.
реалізації морської
політики України

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

22.10.2018

22.10.2018

Тема потребує
відмежування
від уже затверджених
тем дисертацій

Тема сфор
мульована
некоректно,
потребує
редакційного
уточнення
та відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Леу
сенко І. В.
«Адміністра
тивно-правові
засоби реалі
зації морської
політики
в Україні»
(зміна теми),
№ 638 цього
Переліку)

173

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Одеський
Кузніченко С. О. державний
університет
внутрішніх
справ

Вербицький О. Д. к.ю.н.
Веселова Л. Ю.

640. Адміністративно- Войтов Г. В.
правові засади за
побігання корупції
в органах і уста
новах виконання
кримінального по
карання в Україні

639. Адміністратив
но-правове забез
печення власної
безпеки органів
Національної по
ліції України

31.10.2018

31.10.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

та захищених
робіт
(Мішеглі
на K. M.
«Адміністра
тивно-правові
засоби реалі
зації морської
політики
України»,
№ 637 цього
Переліку)

174

642. Адміністративноправовий статус
іноземців та осіб
без громадянства
в Україні

Піскунова О. М.

641. Докази та доказу Олашина А. О.
вання в адміністра
тивному судочин
стві

д.ю.н., проф.
Ярмакі Х. П.

к.ю.н.
Дубенко О. М.

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

31.10.2018

31.10.2018

Тема потре
бує уточнення
та відмеж
ування від
уже затвер
джених тем

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Кал
микова Я. С.
«Докази та
доказування
в адміні
стративному
судочинстві»,
2013 р.;
Дубенко О. М.
«Доказування
в адмінгістративному судочинстві Укра
їни», 2010 р.)

175

643. Адміністративноправове забезпе
чення волонтер
ської діяльності
в Україні
Сірко В. С.

к.ю.н., доц.
Коропатов О. М.

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

27.06.2018

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт
(Сидорен
ко К. О. «Ад
міністратив
но-правове
регулювання
волонтерської
діяльності
в Україні»,

дисертацій
та захищених
робіт
(Константи
нов С. Ф.
«Адміністра
тивно-право
вий статус
іноземців
в Україні»,
2002 р.)

176

644. Адміністративно- Швець Л. В.
правове забезпе
чення прав, свобод
та обов’язків внут
рішньо переміще
них осіб в Україні
д.ю.н., проф.

університет
внутрішніх
справ

Одеський

Грохольський В. Л. державний

31.10.2018

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Крах
мальова К. О.
«Адміністра
тивно-право
ве забезпе
чення статусу
внутрішньо
переміщених
осіб в Укра
їні», 2017 р.;
Михайлов
ський В. І.
«Адміністра
тивно-право
вий статус

Національ
на академія
внутріш
ніх справ,
2013 р.)

177

646. Адміністративноправові засади
взаємодії юве
нальної превенції
з державними та
громадськими
інституціями

Дудченко В. В.

645. Адміністративна
Качмар Є. В.
відповідальність за
правопорушення
в сфері будівництва

к.ю.н.
Іваненко С. О.

Сумський
державний
університет

д.ю.н., проф.
Одеський
Миколенко О. М. національний
університет
імені І. І. Меч
никова

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Семен
ко Б. М. Ад
міністративна
відповідаль
ність за пору
шення у галузі
будівництва»,
2011 р.)
Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

27.11.2018

21.06.2018

внутрішньо
переміщених
осіб в Украї
ні», 2018 р.)

178

к.ю.н., доц.
Руденко Л. Д.

Сумський
державний
університет

Сумський
державний
університет

648. Адміністративно- Кривошеєв К. О. к.ю.н., доц.
правові засади
Руденко Л. Д.
діяльності єдиного
правоохоронного
органу, що забез
печує фінансову
безпеку України

649. Адміністративно- Торяник В. О.
правові засади
забезпечення прав
жінок, які постраж
дали внаслідок
збройного конфлік
ту в Україні

Сумський
державний
університет

к.ю.н.
Шлапко Т. В.

647. Адміністративно- Жиленко Н. В.
правові засади про
ведення антикоруп
ційної експертизи
в адміністративно
му провадженні

15.11.2018

21.06.2018

21.06.2018

Тема занад
то вузька та
сформульова
на некоректно

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення (на
теперішній
час в Україні
відсутній єди
ний правоохо
ронний орган,
що забезпе
чує фінансову
безпеку)

Тема є занад
то вузькою
для кандидат
ської дисер
тації

179

к.ю.н.
Шлапко Т. В.

д.ю.н., доц.
Кобзєва Т. А.

651. Адміністративно- Малус А. І.
правові засади
взаємодії Держав
ної служби фінан
сового моніторингу
України з міжна
родними організа
ціями у протидії
легалізації злочин
них доходів

652. Адміністративно- Курява В. В.
правові концеп
туальні засади
створення суду
інтелектуальної
власності в Україні

к.ю.н., доц.
Рєзнік О. М.

650. Адміністративно- Стеблянко А. В.
правові засади
взаємодії право
охоронних органів
з фінансовими
установами щодо
протидії легалізації
злочинних доходів

Сумський
державний
університет

Сумський
державний
університет

Сумський
державний
університет

15.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
з огляду на
заявлений
предмет до
слідження

Предмет
досліджен
ня потребує
уточнення

Предмет
досліджен
ня потребує
уточнення

180

654. Правове регулю
вання державного
контролю якості
лікарських засобів

653. Адміністративноправовий статус
Національного
агентства з пи
тань запобігання
корупції

Нога П. П.

Чумак Р. А.

к.ю.н., доц.
Сарана С. В.

к.ю.н.
Чернадчук О. В.

Університет
«Україна»

Сумський
державний
університет

25.10.2018

13.12.2018

Тема потре
бує відмеж
ування від
уже затвер
джених тем
дисертацій
та захищених
робіт (Шев
чук О. М.
«Адміністра-

Тема потре
бує відмежу
вання від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захи
щених робіт
(Іванов О. В.
«Адміністра
тивно-право
вий статус
Національно
го агентства
з питань
запобігання
корупції»,
2017 р.)

181

655. Адміністративноправове забезпе
чення публічних
закупівель в Укра
їні
Ткачук С. П.

д.ю.н., проф.
Суббот А. І.

Хмельницький
університет
управління та
права

29.10.2018

Тема потребує
відмежуван
ня від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захище
них робіт (Ци
бульник Н. Ю.
«Адміністра
тивно-правове
забезпечення
публічних
закупівель
в Україні»,
2018 р.)

тивно-право
ве регулюван
ня державно
го контролю
за обігом нар
котичних за
собів, пси
хотропних
речовин і
прекурсорів
в Україні»,
2016 р.)

182

Назва дисертації

Гальцова В. В.
659. Проблеми кримінальної
відповідальності за злочини
проти сім’ї, прав та інтер
есів неповнолітніх за кримі
нальним правом України

д.ю.н., проф.
Панов М. І.

д.ю.н.
Бурдін В. М.

Маркін В. І.

658. Кримінально-правова
охорона статевої свободи
та статевої недоторканості
особи в Україні

д.ю.н., проф.
Берзін П. С.

д.ю.н., проф.
Костенко О. М.

Олійник О. С.

Виконавець

657. Злочини проти правосуддя Вусал Алігісмат
за законодавством Азербай огли Ахмедов
джанської республіки та
України (порівняльно-пра
вове дослідження)

656. Принципи кримінального
права

№

Науковий консультант

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Львівський націо
нальний університет
імені Івана Франка

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

ДВНЗ «Київський
національний
економічний універ
ситет імені Вадима
Гетьмана»

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

27.06.2018

25.04.2018

27.03.2018

20.12.2018

Дата затвердження
(число, місяць, рік)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
(12.00.08)

183

д.ю.н., проф.
Користін О. Є.

д.ю.н., проф.
Топчій В. В.

Собко Г. М.

Жерж Н. А.

662. Кримінально-правові та
кримінологічні основи
протидії психічному на
сильству

Шульга А. М.
664. Кримінально-правова
охорона земельних ресурсів
України: теоретико-право
вий аспект
(уточнення теми)

к.ю.н., проф.
Тютюгін В. І.

д.ю.н., проф.
Борисов В. І.

661. Кримінально-правове за
Крайник Г. С.
безпечення охорони життя
та здоров’я людини від зло
чинів, вчинених з необереж
ності (теорія, законодавство
і правозастосування)

663. Кримінально-правові та
кримінологічні засади за
побігання торгівлі людьми:
теорія і практика

д.ю.н., проф.
Панов М. І.

660. Аксіологічний підхід у кри Оробець К. М.
мінальному праві: проблеми
теорії та практики

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

27.02.2018

20.12.2018

26.12.2018

26.12.2018

27.06.2018

184

Назва
дисертації
Виконавець

665. Кримінально-право Коротюк О. В.
ва охорона об’єктів
права інтелектуаль
ної власності

№
д.ю.н., проф.
Берзін П. С.

Науковий
консультант
Дніпропетров
ський держав
ний університет
внутрішніх
справ

Наукова
установа
(навчальний
заклад)
30.11.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

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

Тема потребує
відмежуван
ня від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захище
них робіт
(Харчен
ко Б. В.
«Криміналь
но-правова
охорона прав
на об’єкти
інтелектуаль
ної власності
в Україні:
перспективи
розвитку та
гармонізації
з європей
ським зако
нодавством»,
2011 р.)

Зміст
зауваження

185

668. Кримінально-право Мейдич І. М.
ві та кримінологічні
засади державної
безпеки України

д.ю.н., с.н.с.
Леонов Б. Д.

Національна
академія Служ
би безпеки
України

Національна
академія вну
трішніх справ

д.ю.н., проф.,
Інститут держа
Костенко О. М. ви і права
ім. В. М. Ко
рецького
НАН України

667. Теоретичні та
Кирбят’єв О. О. д.ю.н., проф.
практичні засади
Кузнєцов В. В.
кримінально-право
вої охорони про
фесійної діяльності
працівників право
охоронних органів
України

666. Кримінологічні за Бугера О. І.
сади використання
мережі Інтернет для
запобігання злочин
ності

03.07.2018

21.12.2018

20.11.2018

Тема потребує
відмежуван
ня від уже
затверджених
тем дисерта
цій та захище
них робіт
(Климен
ко С. В. «Кримінально-пра
вове забезпе
чення держа
ної безпеки»,
2013 р.)

Тема є занадто
вузькою для
докторської
дисертації

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

186

22.10.2018

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Левчановський Д. Е. к.ю.н.
671. Матеріальна відповідаль
ність засуджених до позбав
Царюк С. В.
лення волі

Наукова
установа
(навчальний
заклад)
Академія адвокату
ри України

Виконавець

Науковий
керівник
д.ю.н., доц.
Вереша Р. В.

Назва
дисертації

670. Кримінально-правова
Лебідь В. В.
характеристика створення
з метою використання,
розповсюдження або збуту
шкідливих програмних чи
технічних засобів, а також
їх розповсюдження або збут

№

Національний
Стрельцов Є. Л. університет
«Одеська юри
дична академія»

Ободовський О. В. д.ю.н., проф.

18.12.2018

20.02.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
(КАНДИДАТА НАУК)

669. Праволюдинні
основи криміналь
ного права України

187

Максименко М. І. к.ю.н.
Боднар І. В.

674. Експерт як суб’єкт запобі
гання злочинам

Черниш В. В.

677. Кримінологічна характе
ристика та запобігання
зловживанню повноважен
нями особами, які надають
публічні послуги

к.ю.н.
Пузирьов М. С.

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Гута В. І.

676. Кваліфікація злочинів
у сфері публічних закупі
вель

д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

675. Питання загальної частини Пузиревський М. В. д.ю.н., проф.
Денисов С. Ф.
кримінального права у пра
цях М. П. Чубинського

к.ю.н.
Звенигород
ський О. М.

Висоцька Н. В.

673. Призначення обмежуваль
них заходів за криміналь
ним законодавством Укра
їни

к.ю.н.
Царюк С. В.

Потапенко А. С.

672. Кваліфікація злочинів,
підслідних органам, що
здійснюють контроль за
додержанням податкового
законодавства

18.12.2018

18.12.2018

18.12.2018

18.12.2018

18.12.2018

18.12.2018
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д.ю.н., проф.
Корнякова Т. В.
д.ю.н., проф.
Юзікова Н. С.
к.ю.н., доц.
Бабанін С. В.

681. Кримінологічний стан жі
Слюсар Д. Ю.
ночої злочинності: поняття,
види, витоки, сучасний стан

682. Кримінологічна характерис Лимарь Р. М.
тика злочинів, пов’язаних
з використанням зброї

683. Підстави та принципи
Алієва К. М.
криміналізації неповаги до
працівника правоохоронно
го органу

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Дніпровський націо
нальний університет
імені Олеся Гончара

Дніпровський націо
нальний університет
імені Олеся Гончара

ДВНЗ «Київський
національний економічний універ
ситет імені Вадима
Гетьмана»

Васильківська І. П.

к.ю.н., доц.

680. Кримінальна відповідаль
ність за примушування
до шлюбу
Лимонченко М. С.

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

д.ю.н., проф.
Денисова Т. А.

Денисова Т. А.

Могільовський В. В. д.ю.н., проф.

679. Кримінологічна безпека
Мотрін С. С.
у загальних середніх та про
фесійних (професійно-тех
нічних) закладах освіти

678. Кримінологічна характе
ристика та запобігання
доведенню до самогубства
неповнолітніх під впливом
соціальних мереж

30.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

19.11.2018

18.12.2018

18.12.2018
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к.ю.н., доц.
Соболь О. І.

к.ю.н., доц.
Фіалка М. І.

д.ю.н., доц.
Орел Ю. В.

Матвієнко А. О.

686. Призначення покарання за
сукупністю злочинів

Нестернко О. М.
687. Кримінальна відпові
дальність за підроблення
документів, що подаються
для проведення державної
реєстрації юридичної особи
та фізичних осіб-підприєм
ців (ст. 205ˡ КК України)

Черненко П. В.
688. Фальсифікація виборчих
документів: кримінологічна
характеристика та запобі
гання.

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний універ
ситет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Дніпропетровський
Примаченко В. Ф. державний універ
ситет внутрішніх
справ
к.ю.н., доц.
Хашев В. Г.

Голубко О. В.

685. Кримінологічна характерис Кабаненко О. М.
тика та запобігання Націо
нальною поліцією України
примушування до виконан
ня чи невиконання цивіль
но-правових зобов’язань.

684. Кримінальна відповідаль
ність за втрату докумен
тів, що містять державну
таємницю.

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018
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Одинець І. В.

Русакова І. Ю.

692. Кримінальна відповідаль
ність за маніпулювання на
фондовому ринку

693. Кримінальна відповідаль
ність за спричинення тяж
кого тілесного ушкодження
(ст. 121 КК України)
(уточнення теми)

к.ю.н.
Нерсесян А. С.

Василенко О. В.

691. Протидія шахрайству
в системах електронних
платежів: кримінальноправові та кримінологічні
аспекти

24.10.2018

Донецький юри

д.ю.н., проф.
Фесенко Є. В.

д.ю.н., проф.
Костенко О. М.

Київський націо
нальний універси
тет імені Тараса
Шевченка

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

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

МВС України

23.04.2018

13.02.2018

13.02.2018

28.02.2018

Донецький юри
дичний інститут
МВС України

Данилевський А. О. дичний інститут

к.ю.н., доц.

Коптєв І. С.

690. Кримінальна відповідаль
ність за випуск в експлуа
тацію технічно несправних
транспортних засобів або
інше порушення їх експлу
атації

Назимко Є. С.

Андріяшевська М. С. д.ю.н., с.н.с.

689. Ювенальна віктимологія:
теоретико-правова модель
(уточнення теми)
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к.ю.н., доц.
Перелигіна Р. В.

к.ю.н., доц.
Короленко О. М.

698. Протидія домашньому на
Митник У. М.
сильству за законодавством
України та Європейського
Союзу

699. Кримінальна відповідаль
ність за злочини, вчинені
службовими особами, які
займають особливо відпо
відальне становище

Кабаєв В. М.

к.ю.н., доц.
Перелигіна Р. В.

697. Провокація підкупу: кримі Мирко Б. М.
нально-правові та криміно
логічні засади протидії

696. Кримінальна відповідаль
Мацегора М. В.
ність за перевищення влади
або службових повноважень
працівником правоохорон
ного органу

к.ю.н., проф.
Андрушко П. П.

д.ю.н., проф.
Берзін П. С.

695. Заходи кримінально-пра
вового характеру щодо
юридичних осіб

Онокієнко О. А.

к.ю.н., проф.
Андрушко П. П.

694. Кримінально-правова охо Кравченко С. І.
рона процесуальних прав
та інтересів підозрюваного,
обвинуваченого
(уточнення теми)

Київський універ
ситет права НАН
України

Київський універ
ситет права НАН
України

Київський універ
ситет права НАН
України

18.04.2018

18.04.2018

18.04.2018

Київський національ 19.11.2018
ний університет іме
ні Тараса Шевченка

Київський національ 22.10.2018
ний університет іме
ні Тараса Шевченка

Київський національ 21.05.2018
ний університет іме
ні Тараса Шевченка
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705. Кримінологічна характерис Беркій Т. М.
тика та запобігання сепара
тизму в Україні
(уточнення теми)

Луганський дер

Луганський дер
жавний університет
внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка

Луганський дер
жавний університет
внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка

Луганський дер
жавний університет
внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка

Київський універ
ситет права НАН
України

к.ю.н.
Коваленко В. П.

Львівський держав
ний університет
внутрішніх прав

внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка

Письменський Є. О. жавний університет

д.ю.н., проф.

Морєва Н. І.

Карчевський М. В.

д.ю.н., проф.
Дудоров О. О.

704. Кримінальна відповідаль
ність за примушування до
вступу у статевий зв’язок

Дьоміна О. П.

702. Кримінальна відповідаль
ність за незаконне прове
дення аборту або стерилі
зації

д.ю.н., проф.
Дудоров О. О.

д.ю.н., проф.

Бабіков Д. В.

701. Кримінальна відповідаль
ність за незаконне пере
міщення предметів через
митний кордон України

к.ю.н., доц.
Сахнюк С. В.

703. Кримінальна відповідаль
Усманов Р. А.
ність за шахрайство,
вчинене шляхом незаконних
операцій з використанням
обчислювальної техніки

Сєрєнко Н. С.

700. Заміна покарання за кри
мінальним законодавством
України

30.05.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

21.12.2018
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Ляхович А. В.

711. Оціночні поняття у кримі
нальному праві

д.ю.н., проф.
Фріс П. Л.

Бурачинська Ю. Б. к.ю.н., доц.
Денькович О. І.

к.ю.н., доц.
Панчак О. Г.

710. Створення небезпеки як
ознака складу злочину
у кримінальному праві
України

709. Співучасть у злочині зі спе Федорович Н. А.
ціальним суб’єктом у кримі
нальному праві України

708. Відповідальність за заволо Цивінський О. І.
діння чужим майном, вчи
нене службовою особою,
за кримінальним правом
України

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

Навчально-науковий
юридичний інститут
Прикарпатсько
го національного
університету ім.
В. Стефаника

Львівський націо
нальний університет
імені Івана Франка

Львівський націо
нальний університет
імені Івана Франка

к.ю.н., доц.
Львівський держав
Красницький І. В. ний університет
внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Авраменко О. В.

707. Кримінальна відповідаль
ність за службове підро
блення

Процналь В. Ю.

к.ю.н., доц.
ГаздайкаВасилишин І. Б.

706. Відповідальність за де
Міськів Д. М.
кларування недостовірної
інформації за кримінальним
правом України

02.10.2018

28.11.2018

28.11.2018

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018
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д.ю.н., проф.
Степанюк А. Х.

713. Національний превентив
ний механізм як гарантія
захисту прав, законних
інтересів та обов’язків
засуджених

д.ю.н., с.н.с.
Науково-дослідний
Батиргареєва В. С. інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

715. Кримінологічна характерис Боднарчук Є. В.
тика та запобігання умис
ним убивствам, вчиненим
з мотивів ревнощів

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

к.ю.н., доц.
Дзюба Ю. П.

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

Навчально-науковий
юридичний інститут
Прикарпатського
національного
університету ім.
В. Стефаника

714. Кримінальна відповідаль
Жуковська К. В.
ність за невиконання рішень
Європейського суду з прав
людини

Коряк О. О.

к.ю.н., доц.
Микитин Ю. І.

712. Кримінально-правова та
Вовк У. О.
кримінологічна профілак
тика кримінальних право
порушень неповнолітніх на
стадії, що передує їхньому
вчиненню

28.02.2018

28.02.2018

31.01.2018

26.12.2018
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к.ю.н., доц.
Пащенко О. О.

д.ю.н., проф.
Степанюк А. Х.

717. Правове регулювання учас Волков С. В.
ників кримінально-виконав
чої діяльності

718. Кримінально-правова
Мокляк С. В.
характеристика незаконного
виробництва, виготовлення,
придбання, зберігання, пе
ревезення, пересилання чи
збуту наркотичних засобів,
психотропних речовин або
їх аналогів, що вчиняються
організованою групою
(уточнення теми)

к.ю.н., с.н.с.
Автухов К. А.

716. Правове регулювання
Білоус К. С.
підготовки до звільнення
засуджених до позбавлення
волі

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

26.06.2018

28.03.2018

28.03.2018
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Плаксюк І. Ю.

Національна ака
демія внутрішніх
справ
Національна ака
демія внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Кришевич О. В.

д.ю.н., проф.
Джужа О. М.

Підболячний М. В.
723. Запобігання корисливим
насильницьким злочинам,
що вчиняються етнічними
організованими злочинними
групами в Україні

Стеценко І. М.

722. Кримінальна відповідаль
ність за придбання, отри
мання, зберігання чи збут
майна, одержаного злочин
ним шляхом

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

Національна ака
демія внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.,
Борисов В. І.

д.ю.н., проф.
Демидова Л. М.

721. Реалізація міжнародно-пра Петриченко О. П. д.ю.н., проф.
Савченко А. В.
вових норм щодо кримі
нальної відповідальності
за тероризм (ст. 258–2585
КК України)

720. Необережне співзаподіяння: Бабич А. А.
теоретичні та правозасто
совні аспекти

719. Кримінальна відповідаль
ність за умисне введення
в обіг на ринку України
(випуск на ринок України)
небезпечної продукції

30.01.2018

30.10.2018

30.10.2018

26.12.2018

28.11.2018
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к.ю.н., доц.
Левченко Ю. О.

д.ю.н., проф.
Кузнецов В. В.

725. Запобігання незаконному
Кучер В. М.
заволодінню вогнепальною
зброєю, бойовими припаса
ми та вибуховими речови
нами в Україні

726. Кримінальна відповідаль
ність за втручання в діяль
ність державного діяча

д.ю.н., проф.
Дрьомін В. М.

Куровська О. О.

Хімченко А. Р.

728. Латентна злочинність
в механізмі криміналізації
суспільства
(зміна теми)

729. Кримінально-правова ха
рактеристика евтаназії

д.ю.н., проф.
Стрельцов Є. Л.

к.ю.н., доц.
Фальченко С. Л.

727. Кримінально-правове забез Кривич О. М.
печення охорони відомос
тей військового характеру,
що становлять державну
таємницю України

Богданова М. П.

д.ю.н., проф.
Джужа О. М.

724. Запобігання злочинам
Сорокіна Л. В.
у сфері пенсійного забезпе
чення в Україні

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Національна акаде
мія Служби безпеки
України

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

Національна ака
демія внутрішніх
справ

22.10.2018

19.03.2018

29.11.2018

27.11.2018

30.10.2018

25.09.2018

198

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н., проф.
Демидова Л. М.

Льовкін В. Р.

733. Національна безпека Укра
їни як об’єкт кримінальноправової охорони

Національний уні
верситет «Острозь
ка академія»

д.ю.н., с.н.с.
Національний юри
Батиргарєєва В. С. дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

к.ю.н., доц.
Колос М. І.

731. Проблеми кримінально-пра Рижик С. О.
вової охорони атмосферно
го повітря і водних об’єктів
(вод) у регіонах промис
лового використання надр
України

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

732. Кримінологічна характерис Бойко В. В.
тика та запобігання тяжким
насильницьким злочинам
проти життя та здоров’я
особи в особливо великих
містах України
(перезатвердження теми)

д.ю.н., проф.
Дрьомін. В. М.

730. Криміногенний потенціал
Серажим І. Р.
професійної деформації
співробітників державної
кримінально-виконавчої
служби: кримінологічне до
слідження

23.11.2018

21.09.2018

25.01.2018

22.10.2018

199

д.ю.н., проф.
Панов М. І.

д.ю.н., доц.
Бабенко А. М.

д.ю.н., доц.
Бабенко А. М.

737. Кримінологічна характерис Бурдега Р. В.
тика та запобігання реци
дивній злочинності у При
чорноморському регіоні
України

738. Запобігання незаконному
Мазуренко О. В.
збуту наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів
у Причорноморському регі
оні материкової України

Чаюк Ю. С.

736. Умисна форма вини за кри
мінальним правом України

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

імені Ярослава
Мудрого

Національний юри

Пономаренко Ю. А. дичний університет

к.ю.н., доц.

к.ю.н., доц.
Зінченко І. О.

Романченко Д. І.

735. Суспільно небезпеч
Щербініна І. Ю.
ні наслідки як ознака
об’єктивної сторони складу
злочину: поняття, види,
функції

734. Призначення покарання за
злочин, вчинений у співу
часті

03.10.2018

27.06.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

200

Сердюк А. В.

Жученко О. Д.

Гапончук В. Ф.

742. Електронні інформаційні
системи та їх роль в ді
яльності правоохоронних
органів України

743. Кримінально-правова про
тидія публічним закликам
до вчинення злочинних дій

д.ю.н., проф.
Кваша О. О.

к.ю.н., доц.
Павлова Т. О.

к.ю.н., доц.
Воронцов А. В.

к.ю.н., доц.
Воронцов А. В.

740. Запобігання тяжким насиль Поліщук В. В.
ницьким злочинам проти
життя та здоров’я особи
підрозділами Національної
поліції України

741. Інститут спеціальної кон
фіскації в кримінальному
праві України

д.ю.н., проф.
Меркулова В. О.

739. Кримінальна відповідаль
Павленко Л. М.
ність за незаконне ви
готовлення, переробку чи
ремонт вогнепальної зброї
або фальсифікацію, неза
конне видалення чи зміну її
маркування, або незаконне
виготовлення бойових при
пасів, вибухових речовин
чи вибухових пристроїв
(ст. 2631 КК України)

Східноєвропей
ський національний
університет імені
Лесі Українки

Одеський націо
нальний універси
тет імені І. І. Меч
никова

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

Одеський держав
ний університет
внутрішніх справ

29.05.2018

27.11.2018

31.10.2018

31.10.2018

03.10.2018
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Перепелицина А. В. к.ю.н., доц.

747. Запобігання злочинам
об’єднаними територіаль
ними громадами

748. Кримінально-правовий
Єпішко І. С.
захист честі та гідності пра
цівників правоохоронних
органів

Христич І. П.

746. Пенітенціарна пробація та
її роль у запобіганні реци
дивної злочинності

д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

Канібер Ю. М.

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

Харківський на
ціональний універ
ситет внутрішніх
справ

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

д.ю.н., проф.
Топчій В. В.

Подскребкіна К. О.

745. Громадські організації як
суб’єкти запобігання вій
ськовим злочинам
к.ю.н., доц.
Мудряк Т. О.

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

к.ю.н., доц.
Дідківська Г. В.

744. Кримінально-правова ха
Борозна М. П.
рактеристика та запобігання
порушення порядку в’їзду
на тимчасово окуповану
територію України та виїзду
з неї

27.02.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

202

Пащенко Є. М.

752. Найманство за криміналь
ним правом України
(ст. 447 Кримінального
кодексу України)

751. Контрабанда наркотичних
засобів, психотропних
речовин, їх аналогів чи
прекурсорів або фальсифі
кованих лікарських засобів
за кримінальним правом
України
Скиба О. В.

Козярук О. О.

750. Посягання на життя дер
Кияшко О. О.
жавного чи громадського ді
яча: кримінально-правові та
компаративістські аспекти

749. Кримінологічна характе
ристика та запобігання
насильницькій злочинності
військовослужбовців

д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

д.ю.н., проф.
Омельчук О. М.

д.ю.н., проф.
Сотула О. С.

д.ю.н., доц.
Храмцов О. М.

Хмельницький
університет управ
ління та права

Хмельницький
університет управ
ління та права

Херсонський дер
жавний університет

Харківський націо
нальний універси
тет імені В. Н. Ка
разіна

29.10.2018

29.10.2018

19.10.2018

24.10.2018

203

пенітенціар
ної служби

Академія

Академія
адвокатури
України

18.12.2018

20.02.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Звенигородський О. М. Державної

к.ю.н.

Науковий
керівник

754. Кримінальна відпо Кізюн О. П.
відальність за пере
вищення військо
вою службовою
особою влади чи
службових повно
важень (ст. 4261 КК
України)

Виконавець
д.ю.н., доц.
Вереша Р. В.

Назва
дисертації

753. Кримінально-пра Штода І. В.
вова характерис
тика корупційних
злочинів вчинених
працівниками суду

№

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

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених ро
біт (Пащук А. І.
«Кримінальна
відповідаль
ність за переви
щення військо
вою службовою
особою влади
чи службових
повноважень»,
№ 773 цього
Переліку)

Тема є занадто
широкою, пред
мет досліджен
ня потребує
уточнення

Зміст
зауваження

204

д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

757. Кримінальна від
повідальність за
примушування до
шлюбу.

Носань І. О.

Дніпропе
тровський
державний
університет
внутрішніх
справ

Академія
Державної
пенітенціар
ної служби

д.ю.н., проф.
Дніпропе
Шаблистий В. В. тровський
державний
університет
внутрішніх
справ

756. Кримінальна від
Дворникова І. В. к.ю.н., доц.
повідальність за
Примаченко В. Ф.
залишення в небез
пеці.

755. Кримінологічна
Сербін О. О.
характеристика
та запобігання
вчиненню втеч з
установ виконання
покарань

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Бабаніна В. В.
«Кримінальна
відповідаль
ність за зали
шення в небез
пеці», 2010 р.)
Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт

30.11.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

30.11.2018

18.12.2018

205

Коломійчук В. О. д.ю.н., доц.
Самсін І. Л.

760. Правові засади
кримінальної від
повідальності за
здійснення рей
дерства

761. Кримінальна відпо Широкоступ К. М. к.ю.н., доц.
Короленко О. М.
відальність за зло
чини проти волі,
честі та гідності
особи

Київський
університет
права НАН
України

Київський
національний
торговельноекономічний
університет

Запорізький
національний
університет

Лук’янченко М. В. д.ю.н., проф.

759. Кримінальноправова оцінка
переслідування
в Україні
Дудоров О. О.

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Приходько А. А. к.ю.н.
Тичина Д. М.

758. Запобігання кра
діжкам у сільській
місцевості
(уточнення теми)

28.08.2018

25.10.2018

18.12.2018

25.04.2018

Тема є занадто
широкою для
кандидатської
дисертації

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

(Лимончен
ко М. С. «Кри
мінальна відпо
відальність за
примушування
до шлюбу»,
№ 680 цього
Переліку)

206

д.ю.н., проф.

університет
внутрішніх
справ імені
Е. О. Дідо
ренка

Луганський

Київський
університет
права НАН
України

Київський
університет
права НАН
України

Карчевський М. В. державний

764. Кримінальноправові та кримі
нологічні засади
покарання у виді
арешту: зміст,
реалізація, ефек
тивність
Морозов Д. О.

к.ю.н., проф.
Біленчук П. Д.

763. Особа
Малій М. І.
комп’ютерного
злочинця як об’єкт
кримінологічного
дослідження

762. Протидія організо Дмитришак Ю. І. к.ю.н., доц.
ваній злочинності
Перелигіна Р. В.
(на прикладі Украї
ни та Іспанії)

30.11.2018

21.12.2018

21.12.2018

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Міняйло Н. Є.
«Протидія
організованій
злочинності
в Україні»,
2014 р.)

207

Луганський
765. Кримінальна відпо Веретянніков В. О. д.ю.н., проф.
Карчевський М. В. державний
відальність за про
університет
вокацію підкупу
внутрішніх
справ імені
Е. О. Дідо
ренка

30.11.2018

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Мирко Б. М.
«Провокація
підкупу: кримі
нально-правові
та криміноло
гічні засади
протидії»,
№ 697 цього
Переліку)

(Шинка
рьов Ю. В.
«Арешт як вид
кримінального
покарання та
особливості
правового
регулювання
його виконання
та відбування»,
2007 р.)

208

Зубанський М. К.
767. Кримінальна від
повідальність за
порушення законів
та звичаїв війни

к.ю.н., доц.
Яремко Г. З.

766. Кримінальна від
Євдокимова І. В. д.ю.н., проф.
повідальність за
Письменський Є. О.
злочини проти тру
дових прав людини

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Луганський
державний
університет
внутрішніх
справ імені
Е. О. Дідо
ренка

31.10.2018

30.11.2018

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Свиридо
ва Д. О. «Кри
мінальна від
повідальність
за порушення
законів

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Куцевич М. П.
«Проблеми за
хисту трудових
прав праців
ника засобами
кримінального
права», 2018 р.)

209

Луцький Т. М.
768. Кримінальна від
повідальність за
необережне заподі
яння смерті іншій
особі

к.ю.н., доц.
Йосипів А. О.

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

31.10.2018

Тема потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Край
ник Г. С. «Кримі
нально-правове
забезпечення
охорони життя та
здоров’я людини
від злочинів, вчи
нених з необе
режності (теорія,
законодавство
і правозастосу
вання)», № 661
цього Переліку)

та звичаїв війни
(на матеріалах
з тимчасово
окупованих
територій Авто
номної Респуб
ліки Крим та
міста Севасто
поль» № 776
цього Переліку)

210

770. Запобігання до
машньому насиль
ству підрозділами
Національної по
ліції України

к.ю.н., доц.
ГаздайкаВасилишин І. Б.

Дмитращук О. С. д.ю.н., проф.
Мінченко С. І.

769. Відповідальність
Новіков В. В.
за диверсію за кри
мінальним правом
України

Національ
на академія
внутрішніх
справ

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

30.01.2018

31.10.2018

Тема є занад
то вузькою
та потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених ро
біт (Блага А. Б.
«Насильство
в сім’ї: кри
мінологічний
вимір, детермі
нація, запобі
гання»,
2015 р.)

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Кли
мосюк А. С.
«Кримінальна
відповідаль
ність за дивер
сію», 2019 р.)

211

д.ю.н., проф.
Канцір В. С.

773. Кримінальна
відповідальність
за перевищення
військовою служ
бовою особою
Пащук А. І.

к.ю.н., доц.
Чугунніков І. І.

772. Колізія права при Капустін О. Б.
ідентифікації
наміру злочинця,
який перебуває
в сильному душев
ному хвилюванні
в момент злочину

771. Кримінальна відпо Остапенко А. В. д.ю.н., проф.
відальність за до
Кузнецов В. В.
машнє насильство:
порівняльно-право
ве дослідження

Навчальнонауковий
інститут права
та психології
Національного

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національ
на академія
внутрішніх
справ

08.10.2018

22.10.2018

30.01.2018

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем дис
ертацій та за
хищених робіт
(Митник У. М.
«Протидія домашньому
насильству за
законодавством
України та
Європейського
Союзу», № 698
цього Переліку)

212

774. Кримінально-пра
вова характерис
тика домашнього
насильства

влади чи службо
вих повноважень

Левчук В. В.

д.ю.н., проф.
Національний
Попелюшко В. О. університет
«Острозька
академія»

університету
«Львівська
політехніка»

25.01.2018

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Митник У. М.
«Протидія
домашньому
насильству за
законодавством
України та
Європейського
Союзу», № 698

та захищених ро
біт (Кізюн О. П.
«Кримінальна
відповідальність
за перевищен
ня військовою
службовою
особою влади
чи службових
повноважень
(ст. 4261 КК
України)», № 754
цього Переліку)

213

775. Кримінологічна
Пачкова А. А.
характеристика
та запобігання
злочинам, спря
мованим проти
законної професій
ної журналістської
діяльності
к.ю.н., с.н.с.

Колодяжний М. Г.

Науководослідний
інститут
вивчення про
блем злочин
ності імені
академіка
В. В. Сташи
са НАПрН
України

31.01.2018

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем дис
ертацій та за
хищених робіт
(Підкопай С. М.
«Кримінологіч
на характерис
тика та запобі
гання злочинам,
що посягають
на законну про
фесійну діяль
ність журналіс
тів в Україні»,
№ 781 цього
Переліку)

цього Переліку;
Остапенко А. В.
«Кримінальна
відповідаль
ність за домаш
нє насильство:
порівняльноправове дослі
дження», № 771
цього Переліку)

214

д.ю.н., доц.

к.ю.н., доц.
Воронцов А. В.

777. Інститут «заборон» Скиба В. Ю.
як елемент право
вого статусу особи,
засудженої до
покарання у виді
позбавлення волі
на певний строк

778. Інститут випробу Цівільов В. В.
вання в криміналь
ному праві України

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

університет
внутрішніх
справ

Одеський

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

Конопельський В. Я. державний

776. Кримінальна від
Свиридова Д. О. д.ю.н., доц.
повідальність за
Конопельський В. Я.
порушення законів
та звичаїв війни (на
матеріалах з тим
часово окупованих
територій Авто
номної Республіки
Крим та міста
Севастополь)

31.10.2018

03.10.2018

31.10.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Зубан
ський М. К.
«Кримінальна
відповідаль
ність за пору
шення законів
та звичаїв
війни», № 767
цього Переліку)

215

д.ю.н., доц.
Орлов Ю. В.

781. Кримінологічна
Підкопай С. М.
характеристика
та запобігання
злочинам, що по
сягають на законну
професійну діяль
ність журналістів
в Україні

д.ю.н., проф.
Кваша О. О.

к.ю.н., доц.
Журавська З. В.

Войтюк Т. Р.

780. Господарський суд Дем’як П. Ю.
як суб’єкт запо
бігання злочинам
в Україні

779. Відмова від
обов’язку як кри
мінально-правове
поняття

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Східноєв
ропейський
національний
університет
імені Лесі
Українки

Східноєв
ропейський
національний
університет
імені Лесі
Українки

27.02.2018

25.10.2018

29.11.2018

Тема потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт
(Пачкова А. А.
«Кримінологіч
на характерис
тика та запобі
гання злочинам,
спрямована
проти законної
професійної

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

216

784. Кримінально-пра
вова характерис
тика порушення
законів та звичаїв
війни (ст. 438 КК
України)

783. Криміногенна
феноменологія
фармацевтичної
діяльності

д.ю.н., доц.

Орлов Ю. В.

Глушановська С. В. д.ю.н., доц.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

університет
внутрішніх
справ

Харківський

Павликівський В. І. національний

Крапівкіна Ю. В. к.ю.н., доц.
Канібер Ю. М.

782. Кримінально-пра Диська Д. Г.
вові обмеження
свободи професій
ної діяльності жур
налістів в Україні

27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем дисертацій та
захищених
робіт (Зубан
ський М. К.
«Кримінальна
відповідальність
за порушення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

журналістської
діяльності»,
№ 775 цього
Переліку)

217

785. Агресивно-насиль Сорочан Д. А.
ницька злочинність
неповнолітніх:
кримінологічна
характеристика
та запобігання

к.ю.н., доц.
Фіалка М. І.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

27.12.2018

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Маршуба М. О.
«Криминологическая

законів та
звичаїв війни»,
№ 767 цього
Переліку; Сви
ридова Д. О.
«Кримінальна
відповідаль
ність за пору
шення законів
та звичаїв війни
(на матеріалах
з тимчасово
окупованих
територій Авто
номної Респу
бліки Крим та
міста Севасто
поль)», № 776
цього Переліку)

218

786. Віктимологічні
аспекти профілак
тичні злочинів,
пов’язаних з до
машнім насиль
ством
Мороз М. А.

к.ю.н., доц.
Нікіфорова Т. І.

Хмельниць
кий універси
тет управлін
ня та права

26.11.2018

Тема потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Блага А. Б. «На
сильство в сім’ї:
кримінологічний
вимір, детермі
нація, запобіган
ня», 2015 р.)

характеристика
личности несо
вершеннолетне
го корыстнонасильственного преступ
ника в Укра
ине», 2014 р.;
Юзікова Н. С.
«Злочинність
неповнолітніх:
закономірності
розвитку, теорія
та практика за
побігання і про
тидії їй в Украї
ні», 2017 р.)

219

Назва
дисертації
Виконавець

19.11.2018

30.11.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

789. Теоретичні, правові та
Старенький О. С. д.ю.н., проф.
Київський національ
праксеологічні проблеми
Погорецький М. А. ний університет іме
засобів кримінального
ні Тараса Шевченка
процесуального доказуван
ня у досудовому розсліду
ванні

д.ю.н., проф.

Чаплинський К. О.

Дніпропетровський
державний універси
тет внутрішніх справ

Наукова
станова
(навчальний
заклад)

27.12.2018

Береза Ю. М.

д.ю.н., проф.

Чаплинський К. О.

Науковий
консультант

Дніпропетровський
державний універси
тет внутрішніх справ

788. Теоретичні засади методи
ки розслідування військо
вих злочинів.

787. Теоретичні засади методи Халін О. В.
ки розслідування злочинів
у сфері використання
електронних платіжних
засобів.

№

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

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

220

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н., проф.
Шепітько В. Ю.

Демидова Є. Є.

793. Наукові засади формуван
ня окремої криміналістич
ної теорії встановлення
причини та наслідку

Луганський дер
жавний університет
внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка

Національна акаде
Чернявський С. С. мія внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Журавель В. А.

Хуторянський О. В. д.ю.н., проф.

Коваленко А. В.

792. Правові ,організаційні
та оперативно-розшуко
ві засади виявлення та
розслідування злочинів
у паливно-енергетичному
комплексі України

791. Теоретичні та праксео
логічні основи криміна
лістичного вчення про
збирання, дослідження
та використання доказів
у кримінальному прова
дженні

Костюченко О. Ю. д.ю.н., проф.
790. Теоретичні та праксеоло
Київський національ
гічні проблеми реалізації
Погорецький М. А. ний університет іме
функції захисту в судових
ні Тараса Шевченка
стадіях кримінального про
вадження
(уточнення теми)

26.12.2018

27.11.2018

30.11.2018

17.12.2018

221

Мудрак І. В.

Виконавець

Дроздов О. М.
795. Провадження за
нововиявленими
та виключними об
ставинами у кримі
нальному процесі
України: теорія і
практика у контек
сті європейських
стандартів на
лежної правової
процедури
(перезатвердження теми)

794. Теоретичні та
праксиологічні
засади комуніка
ції потерпілого
у кримінальному
провадженні

№

Назва
дисертації
д.ю.н., проф.
Подобний О. О.

Науковий
консультант

Національний
юридичний
університет
імені Яросла
ва Мудрого

Міжнародний
гуманітарний
університет

27.06.2018

26.12.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

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

Тема сформу
льовано занадто
широко (до
статньо було б
першої частини,
а теорія і прак
тика у контексті
європейських
стандартів зви
чайно відобра
зиться в змісті
роботи)

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Зміст
зауваження

222

Глобенко Г. І.

Абламський С. Є.
799. Концептуальні
засади участі осіб,
які здійснюють
захист та представ
ництво у кримі
нальному прова
дженні
(уточнення теми)

798. Досудове розслі
дування у кримі
нальному процесі
України: теорія та
практика

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ
Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Степанюк Р. Л.

д.ю.н., проф.
Юхно О. О.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Шендрик В. В.

797. Оперативно-роз
шукові заходи
підрозділів кримі
нальної поліції
Печерський О. В.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Шендрик В. В.

796. Концептуальні
Шахова К. В.
засади оперативнорозшукової проти
дії злочинам проти
статевої свободи та
статевої недоторка
ності особи

27.02.2018

27.02.2018

27.02.2018

30.01.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Предмет дослі
дження потре
бує уточнення

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

223

801. Теорія і практи
Федосова О. В.
ка виявлення та
розслідування
корисливо-насиль
ницьких злочинів,
що вчиняються
неповнолітніми
(уточнення теми)

800. Ювенальне судо
Романюк В. В.
чинство України:
кримінальний про
цесуальний аспект

д.ю.н., проф.
Слінько С. В.

д.ю.н., проф.
Пчолкін В. Д.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

24.04.2018

27.03.2018

Тема дослі
дження по
требує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Ка
лімбет І. Л.
«Розслідуван
ня групових
корисливо-на
сильницьких

Тема сформу
льована некорек
тно та потребує
відмежування
від уже за
тверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Крес
товська Н. М.
«Ювенальне
право Украї
ни: генезис та
сучасний стан»,
2010 р.)

224

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

27.12.2018

Тема сфор
мульована
некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Гломб Ю. О.

Лукомська А. В.

804. Реалізація інституту
спеціальної конфіскації
в кримінальному процесі
України в світі європей
ських стандартів

Виконавець

803. Теорія і практика викорис
тання спеціальних знань
у розгляді адміністратив
них справ

№

Назва
дисертації

к.ю.н.
Юдківська Г. Ю.

д.ю.н., проф.
Гора І. В.

Науковий
керівник

Академія адвокатури
України

Академія адвокатури
України

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

20.02.2018

20.02.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

802. Теоретичні та при Мартовицька О. В. д.ю.н., проф.
кладні проблеми
Юхно О. О.
інституту профе
сійної правничої
допомоги у кримі
нальному процесі
України

злочинів непов
нолітніх»,
2017 р.)

225

Антонюк І. А.

Булдакова К. Е.

Денежко О. В.

808. Криміналістична харак
теристика та особливості
розслідування шахрайства
у сфері надання послуг із
працевлаштування.

809. Засада презумпції неви
нуватості та забезпечення
доведеності вини в кримі
нальному провадженні.

810. Оцінка доказів стороною
обвинувачення під час до
судового провадження.

807. Кримінальні процесуальні Мельничук Т. І.
особливості функціону
вання правової моделі суду
присяжних в Україні

к.ю.н., доц.
Рогальська В. В.

к.ю.н., доц.
Федченко В. М.

д.ю.н., проф.

Чаплинський К. О.

д.ю.н.
Тагієв С. Р.

Назаров В. В.

Хоцяновська Н. Ф. д.ю.н., проф.

806. Роль Верховного Суду
у виправленні судових
помилок у кримінальних
справах

д.ю.н., проф.
Колесник В. А.

Сопілка В. О.

805. Техніко-криміналістичне
забезпечення розслідуван
ня корупційних злочинів

Дніпропетровський
державний універси
тет внутрішніх справ

Дніпропетровський
державний універси
тет внутрішніх справ

Дніпропетровський
державний універси
тет внутрішніх справ

Академія Держав
ної пенітенціарної
служби

Академія адвокатури
України

Академія адвокатури
України

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

18.12.2018

20.02.2018

20.02.2018
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Циктіч В. М.

812. Забезпечення слідчим суд
дею доказування у кримі
нальному провадженні
(уточнення теми)

Пец Д. М.

815. Криміналістичне дослі
дження сучасної мислив
ської вогнепальної зброї

к.ю.н., доц.
Бондар В. С.

Вінниченко В. А. д.ю.н., проф.

Погорецький М. А.

д.ю.н., проф.
Кучинська О. П.

д.ю.н., проф.

Погорецький М. А.

к.ю.н., с.н.с.
Сірий М. І.

814. Кримінальні процесуальні
відносини між слідчим,
керівником органу досу
дового розслідування та
прокурором

813. Захист прав підозрюваного Винокуров О. В.
при затриманні та застосу
ванні запобіжного заходу
у вигляді тримання під
вартою
(уточнення теми)

Маринич Ю. В.

811. Інститут тимчасового
доступу до речей та до
кументів у системі забез
печення кримінального
провадження

Луганський держав
ний університет вну
трішніх справ імені
Е. О. Дідоренка

Київський національ
ний університет іме
ні Тараса Шевченка

30.11.2018

22.10.2018

18.06.2018

19.03.2018

Київський національ
ний університет іме
ні Тараса Шевченка
Київський національ
ний університет іме
ні Тараса Шевченка

18.12.2018

Інститут держави
і права ім. В. М. Ко
рецького
НАН України
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Гавгун С. Р.

818. Процесуальне інтерв’ю
у кримінальному процесі:
зарубіжний досвід та пер
спективи в Україні

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

к.ю.н.
Кунтій А. І.

к.ю.н.
Татарин І. І.

820. Основи методики розсліду Рибчинський Е. Р.
вання зґвалтувань, вчине
них групою осіб

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

819. Основи методики роз
Коць Є. П.
слідування створення не
передбачених законом
воєнізованих або збройних
формувань

к.ю.н., доц.
Луцик В. В.

Користін О. Є.

Кардашевський Ю. Р. д.ю.н., проф.

к.ю.н., доц.
Дмитрик Ю. І.

817. Організаційно-правові та
тактичні засади аналітич
ної розвідки в правоохо
ронній діяльності
(змінена тема)

816. Оперативно-розшукове за Бабецький Р. В.
безпечення захисту свідків
оперативними підрозділа
ми Національної поліції
(уточнення теми)

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

30.05.2018

28.02.2018
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Національна акаде
мія внутрішніх справ

Горупаха В. А.
825. Процесуальний порядок
звільнення особи від кри
мінальної відповідальності
у зв’язку із закінченням
строків давності

к.ю.н., доц.
Заїка С. О.

Науково-дослідний
інститут інтелек
туальної власності
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочин
ності імені акаде
міка В. В. Сташиса
НАПрН України

Львівський націо
нальний університет
імені Івана Франка

Компанець Є. М. д.ю.н., проф.
824. Захист інтелектуальної
власності в кримінальному
Шумило М. Є.
провадженні

823. Криміналістична методика Зелінська І. А.
розслідування службового
підроблення

д.ю.н., проф.
Шепітько В. Ю.

д.ю.н., с.н.с.
Глинська Н. В.

822. Своєчасність досудових
кримінальних процесуаль
них рішень

Донченко А. А.

д.ю.н., проф.
Нор В. Т.

821. Концепти істини у кримі Піх Ю. Т.
нальному процесуальному
праві та їх реалізація у кри
мінальному провадженні:
український та зарубіжний
досвід

30.01.2018

27.11.2018

26.12.2018

31.01.2018

28.11.2018
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Національна акаде
мія внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Хабло О. Ю.

831. Гарантії недоторканності
права власності при за
стосуванні тимчасового
вилучення майна

Савич Т. В.

27.11.2018

Національна акаде
мія внутрішніх справ
д.ю.н., проф.

830. Тимчасовий доступ до
Лисаченко Є. І.
речей і документів як засіб
кримінального процесуаль
ного доказування

Погорецький М. А.

27.11.2018

Національна акаде
мія внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Рожнова В. В.

829. Гарантії допустимості до Кроловецька О. С.
казів, одержаних у порядку
міжнародного співробітни
цтва під час кримінального
провадження

27.11.2018

27.11.2018

Національна акаде
мія внутрішніх справ

27.11.2018

30.10.2018

к.ю.н., доц.
Хабло О. Ю.

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде

828. Реалізація прав підозрю
Калька І. З.
ваного, обвинуваченого
в спеціальному криміналь
ному провадженні
(in absentia)

д.ю.н., проф.

Горбачевський В. Я. мія внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Хабло О. Ю.

Ламбуцька Т. О.

827. Право на справедливий су Бойко О. В.
довий розгляд у криміналь
ному судочинстві України

826. Процесуальний статус
головуючого у судовому
засіданні в Україні
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Максимчук І. М. к.ю.н., доц.
Самодін А. В.

Канцідайло О. О. д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

837. Правові та організаційнотактичні основи викорис
тання несправжніх (іміта
ційних) засобів

д.ю.н., проф.
Мотлях О. І.

836. Тактика огляду під час
розслідування злочинів,
пов’язаних з незаконним
обігом отруйних речовин

835. Розслідування домашнього Іщенко Т. В.
насильства

Синоверська Т. І. д.ю.н., проф.
Чорноус Ю. М.

834. Методика розслідування
жорстокого поводження з
тваринами

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Замула Б. А.

833. Методика розслідування
вбивств, вчинених інозем
цями на території України

д.ю.н., проф.
Чорноус Ю. М.

Теплицький Б. Б. д.ю.н., проф.
Національна акаде
Чернявський С. С. мія внутрішніх справ

832. Техніко-криміналістичне
забезпечення розсліду
вання злочинів у сфері
використання електроннообчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і
мереж електрозв’язку

30.01.2018

27.11.2018

27.11.2018

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018
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Ковальов К. М.

842. Організація і тактика
Крошко Ю. О.
оперативно-технічного
документування одержання
неправомірної вигоди

841. Основи судово-експерт
ної методики визначення
давності виготовлення
документу

д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

д.ю.н., проф.
Фаринник В. І.

к.ю.н., доц.
Атаманчук В. М.

840. Використання криміна
Примак Р. М.
лістичних інформаційнопошукових систем МВС
України під час досудового
розслідування

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Тарасенко О. С.

839. Оперативно-розшукова
протидія злочинам, учине
ним щодо журналістів

Толстой Є. О.

Національна акаде
мія внутрішніх справ

838. Оперативно-розшукова
Бондаренко П. В. к.ю.н., доц.
протидія фінансовим
Томма Р. П.
шахрайствам, вчинених із
використанням шкідливого
програмного забезпечення

30.01.2018

27.11.2018

30.01.2018

21.12.2018

27.11.2018
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д.ю.н., с.н.с.
Таран О. В.

Новачук С. А.

Кримчук С. Г.

846. Розслідування порушення
вимог режиму радіаційної
безпеки

847. Теоретико-правові та при
кладні основи здійснення
повідомлення про підозру
в кримінальному прова
дженні

д.ю.н., проф.
Татаров О. Ю.

к.ю.н., доц.
Климчук М. П.

к.ю.н., доц.
Омельченко О. Є.

844. Забезпечення прав та за
Перцоваконних інтересів осіб під
Тодорова Л. М.
час проведення обшуку на
стадії досудового розсліду
вання

845. Розслідування незаконного Бєгалов Є. П.
переправлення осіб через
державний кордон України

д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

843. Правові та організацій
Кузнєцов М. В.
но-тактичні основи про
ведення негласних слідчих
(розшукових) дій та опера
тивно-розшукових заходів
до постановлення ухвали
слідчого судді

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

Національна акаде
мія внутрішніх справ

27.11.2018

27.11.2018

30.01.2018

30.10.2018

30.01.2018
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д.ю.н.
Національна акаде
Розвадовський О. Б. мія Служби безпеки
України

Гейко О. В.

853. Правовий статус детектива
Національного антикоруп
ційного бюро України

Національна акаде
мія Служби безпеки
України

Національна акаде
мія Служби безпеки
України

к.ю.н., доцент
Кудінов С. С.

к.ю.н., с.н.с.
Щербина Л. І.

851. Особливий порядок кри
Чайкун В. М.
мінального провадження
щодо окремої категорії осіб
(за матеріалами
Служби безпеки України)

Національна акаде
мія Служби безпеки
України

Кравченко Л. В.

к.ю.н.
Швидкова О. В.

850. Обстеження публічно недо Мартинюк А. Г.
ступних місць, житла чи
іншого володіння особи як
спосіб збирання доказів

Національна акаде
мія Служби безпеки
України

Національна акаде
мія внутрішніх справ

852. Використання результатів
спостереження за особою,
річчю або місцем у кримі
нальному провадженні (за
матеріалами
СБ України)

д.ю.н.
Прокоф’єваЯнчиленко Д. М.

Камінська О. В.

849. Конспірація в оперативнорозшуковій діяльності
Служби безпеки України

д.ю.н., с.н.с.
Грібов М. Л.

Руснак Д. І.

848. Протидія підрозділами
оперативної служби На
ціональної поліції торгівлі
людьми

26.12.2018

26.12.2018

29.11.2018

29.03.2018

29.03.2018

27.11.2018
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к.ю.н., доц.
Волошина В. К.

857. Теоретичні та практичні
аспекти правових позицій
Верховного Суду у кримі
нальному провадженні

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., проф.
Тщенко В . В .

859. Криміналістичні методи
встановлення цілей та мо
тивів вчинення злочину

Гупалюк A. C.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

858. Реалізація функції захисту Пономаренко Д. В. д.ю.н., доц.
Гловюк І. В.
у кримінальних прова
дженнях щодо корупційних
злочинів

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

к.ю.н., доц.
Пожар В. Г.

856. Забезпечення законності
Чернов B. C.
та обґрунтованості ухвал
слідчого судді у криміналь
ному провадженні
Скрипник Д. О.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

к.ю.н., проф.
Національний уні
Полянський Ю. Є. верситет «Одеська
юридична академія»

855. Засада забезпечення права Волошанівська Т. В. к.ю.н., доц.
Пожар В. Г.
на захист у кримінальному
провадженні в контексті
європейських стандартів
справедливого судового
розгляду
(зміна теми)

854. Реалізація права на спра
Льошенко О. Ю.
ведливий суд у криміналь
ному провадженні України
(зміна теми)

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

25.04.2018

19.03.2018
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д.ю.н., проф.
Аркуша Л . І .

862. Криміналістичний аналіз
злочинів, пов’язаних із
рейдерським захопленням
підприємств
(зміна теми)

д.ю.н., доц.
Тітко І. А.

д.ю.н., доц.
Тітко І. А.

Заяць К. С.

864. Доказування у судовоконтрольному криміналь
ному провадженні

Скрипник А. В.
865. Використання інформації
з електронних носіїв у кри
мінальному процесуально
му доказуванні

к.ю.н.
Боржецька Н. Л

Кедрук В. В.

863. Предмет та межі обвину
вачення в кримінальному
процесі України

Луговий О. М.

к.ю.н., доц.
Комісарчук Р. В.

861. Теоретичні, правові та
Фурдик A. M.
організаційні засади прове
дення спеціального слідчо
го експерименту

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний уні
верситет «Острозька
академія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

к.ю.н., доц.
Національний уні
Самойленко O. A. верситет «Одеська
юридична академія»

860. Розслідування злочинів
Стаурська О. М.
у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речо
вин, їх аналогів або прекур
сорів, пов’язаних з викорис
танням кіберпростору

23.11.2018

23.11.2018

29.11.2018

27.12.2018

22.10.2018

22.10.2018
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Страшок А. А.

868. Процесуальне становище
суб’єктів кримінального
процесу, які здійснюють
функцію сприяння кримі
нальному провадженню

д.ю.н., доц.
Вапнярчук В. В.

к.ю.н., доц.
Дроздов О. М.

870. Використання конфіден
Бляшенко О. О.
ційного співробітництва та
можливостей негласного
апарату оперативних під
розділів у кримінальному
провадженні

д.ю.н., проф.
Тарасенко В. Є.

Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н., доц.
Національний
Трофименко В. М. юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Новожилов В. С. д.ю.н., проф.
Шило О. Г.

Маргарян С. А.

867. Практика Європейського
суду з прав людини як
джерело кримінального
процесуального права

869. Завдання кримінального
провадження

Лаврова В. В.

866. Повідомлення про підозру
в контексті дотримання
принципу верховенства
права

31.10.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018
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Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

876. Подолання протидії
здійсненню кримінальних
проваджень щодо вищих
посадових осіб

Тимошенко В. О. д.ю.н., с.н.с.
Тарасенко Р. В.

Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

Музика С. С.

874. Методика розслідування
безконтактного збуту нар
котичних засобів і психо
тропних речовин

Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

875. Збирання і подання доказів Сільницький І. В. д.ю.н., с.н.с.
стороною захисту в кримі
Тарасенко Р. В.
нальному провадженні

к.ю.н., доц.
Албул С. В.

Марченко О. А.

873. Застосування примусу до
малолітніх учасників кри
мінального провадження

Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

к.ю.н.
Тарасенко О. С.

872. Слідчий Державного бюро Заставний Т. Ю.
розслідувань як суб’єкт
кримінальних процесуаль
них правовідносин

Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

к.ю.н., доц.
Янковий М. О.

к.ю.н., доц.
Деревянкін С. Л.

871. Взаємодія слідчих з органа Возіян В. А.
ми та підрозділами На
ціональної поліції України
при розслідуванні злочинів
у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або
прекурсорів

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

27.06.2018

03.10.2018

03.10.2018
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880. Принцип змагальності та
Климчук О. М.
дизпозитивності при не
гласних слідчо-розшукових
діях: теоретично-правовий
аспект

Голодняк М. В.

Кремінський О. В.

878. Розслідування легалізації
(відмивання) злочинних
доходів, отриманих зло
чинним шляхом, в умовах
використання віртуальних
валют

879. Участь адвоката у кри
мінальному провадженні
щодо злочинів у сфері
використання електроннообчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і
мереж електрозв’язку

Федорова А. Ю.

877. Правові та організаційнотактичні засади застосу
вання запобіжного заходу
у вигляді тримання під
вартою

к.ю.н., доц.
Слюсар К. С.

к.ю.н., доц.
Калганова О. А.

к.ю.н.
Омельчук Л. В.

к.ю.н., доц.
Деревянкін С. Л.

Університет «Укра
їна»

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Університет дер
жавної фіскальної
служби України

Одеський державний
університет внутріш
ніх справ

25.10.2018

27.11.2018

27.11.2018

03.10.2018
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к.ю.н., проф.
Шинкаренко І. Р.

884. Судова інженерно-техніч
на експертиза нещасних
випадків, пов’язаних з
електротравмуванням

Мєшков О. О.

д.ю.н., проф.
Петрова І. А.

д.ю.н., с.н.с.
СімаковаЄфремян Е. Б.

882. Організаційно-правові,
Грошева О. Ю.
загально-методичні засади
комплексної судової біо
лого-трасологічної експер
тизи та її оцінка судом

883. Теоретичні та загально-ме Губанова І. В.
тодичні положення судової
економічної експертизи
фінансово-господарської
діяльності підприємств

д.ю.н., проф.
Петрова І. А.

881. Теоретичні та загально-ме Говорова К. І.
тодичні положення судової
економічної експертизи
документів фінансово-кре
дитних операцій

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018
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к.ю.н.
Кікінчук В. В.

Шеленіна К. Г.
889. Методика розслідування
вбивств, вчинених засудже
ними в місцях позбавлення
волі

к.ю.н.
Кікінчук В. В.

Приходько В. О.

887. Теоретичні та практичні
основи функціонування
та використання кримі
налістичних обліків МВС
України
(перезатвердження теми)
д.ю.н., проф.
Гусаров С. М.

к.псих.н., доц.
Лозова С. М.

Мостова К. О.

886. Основи методики розслі
дування вбивств та заподі
яння тілесних ушкоджень,
вчинених особами з роз
ладами психіки

Бурлака Я. А.
888. Процесуальна самостій
ність слідчого в криміналь
ному провадженні

д.ю.н., с.н.с.
СімаковаЄфремян Е. Б.

885. Судова будівельно-технічна Пучко Д. В.
експертиза як джерело до
казів під час розслідування
злочинів у сфері будівни
цтва

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський націо
нальний університет
внутрішніх справ

Харківський науководослідний інститут
судових експертиз ім.
Засл. проф. М. С. Бо
каріуса Міністерства
юстиції України

27.12.2018

30.10.2018

26.06.2018

27.03.2018

19.10.2018
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Бельдяга С. В.

Бойко А. Д.

893. Захист особи від
необґрунтовано
го тримання під
вартою

Виконавець

к.ю.н.
Легких К. В.

д.ю.н., проф.
Назаров В. В.

Науковий
керівник

Академія адво
катури України

Академія адво
катури України

20.02.2018

20.02.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Зміст
зауваження

24.10.2018

24.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Харківський націо
нальний університет
імені В. Н. Каразіна

Харківський націо
нальний університет
імені В. Н. Каразіна

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

892. Функції слідчого
судді в криміналь
ному провадженні

№

Назва
дисертації

Попов В. Ю.

891. Методика розслідування
терористичного акту

д.ю.н., проф.
Даньшин М. В.

Євтюшкіна Ю. С. к.ю.н., доц.
Янович Ю. П.

890. Кримінальні процесуальні
правовідносини сторони
захисту зі слідчим суддею
під час досудового прова
дження

242

д.ю.н., проф.
Гора І. В.

895. Особливості до
Тарасюк С. М.
судового розслі
дування злочинів
у сфері шахрайства
з використанням
електронно-обчис
лювальної техніки

Ковальчук В. О. д.ю.н.
896. Розшук та арешт
Тагієв С. Р.
майна, що підлягає
спеціальній конфіс
кації: криміналь
но-процесуальний
аналіз

к.ю.н., доц.
Бояров В. І.

Грубський А. В.
894. Забезпечення
свободи адвоката
в кримінальному
провадженні від
поза процесуально
го впливу

Академія
Державної
пенітенціарної
служби

Академія адво
катури України

Академія адво
катури України

18.12.2018

20.02.2018

20.02.2018

Тема потребує
уточнення та відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Ігнатен
ко В. В. «Розшук
та забезпечення
конфіскації май
на в механізмі
співробітництва
держав у бороть
бі з злочинами»,
2010 р.)

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

243

900. Розслідування
Чучко С. В.
шахрайств у сфері
купівлі-продажу
товарів через мере
жу Інтернет.

к.ю.н.
Павлова Н. В.

Телійчук В. Г.

Семеницький О. В. к.ю.н., доц.

к.ю.н., доц.
Захарко А. В.

898. Тимчасове обме
Олійник В. В.
ження у користу
ванні спеціальним
правом на досудо
вому провадженні.

899. Взаємодія слідчих
та оперативних
підрозділів На
ціональної поліції
України при роз
критті та розслі
дуванні корисли
во-насильницьких
злочинів.

д.ю.н., проф.
Лобойко Л. М.

897. Процесуальний
Бублик Н. С.
статус особи, щодо
якої здійснюється
обвинувальна ді
яльність.

30.11.2018

30.11.2018

Дніпропетров
ський держав
ний університет
внутрішніх
справ

30.11.2018

Дніпропетров
ський держав
ний університет
внутрішніх
справ

Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

Дніпропетров
30.11.2018
ський держав
ний університет
внутрішніх
справ

Тема потребує
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації.
Виникають
сумніви щодо її
актуальності

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

244

Андрух В. В.

Смірнов О. С.

903. Оскарження у до
судовому прова
дженні

904. Обшук у кримі
нальному прова
дженні

Дніпропетров
ський держав
ний універси
тет внутрішніх
справ

к.ю.н.
Донецький
Тетерятник Г. К. юридичний
інститут МВС
України

д.ю.н., доц.
Донецький
Лоскутов Т. О. юридичний
інститут МВС
України

к.ю.н.
Гриза О. В.

Шпитко О. В.

902. Особливості вза
ємодії слідчого з
іншими учасника
ми кримінального
провадження під
час розслідування
корупційних зло
чинів.

ний універси
тет внутрішніх
справ

Дніпропетров

Чаплинський К. О. ський держав

Шматкова А. В. д.ю.н., проф.

901. Розслідування
крадіжок багажу
громадян, учине
них в аеропорту.

24.10.2018

24.10.2018

30.11.2018

30.11.2018

Тема потребує
уточнення

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації. Ви
никають сумніви
щодо її актуаль
ності

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема потребує
уточнення

245

Бичін С. О.

907. Правове регулю
вання затримання
у кримінальному
провадженні

ЛоскутовТ.О.

д.ю.н., проф.

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

інститут МВС
України

Донецький

інститут МВС
України

Донецький

Бесчастний В. М. юридичний

к.ю.н., доц.

Волобуєва О. О. юридичний

Потоцький М. М. д.ю.н., доц.

906. Початковий етап
Кисько А. І.
розслідування на
сильницького зник
нення, незаконного
позбавлення волі
або викрадення
людини

905. Особливості
збирання доказів
у кримінальних
провадженнях
про кримінальні
правопорушення,
вчинені на тим
часово окупова
них територіях
та у зоні про
ведення операції
об’єднаних сил
(ООС)

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

246

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Запорізький
національний
університет

910. Початок досудово Карвацький А. М. д.ю.н., с.н.с.
го розслідування
Сергєєва Д. Б.

к.ю.н., доц.
Ларкін М. О.

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Кльопов А. І.

909. Організація і пра Вільгушинський В. М. д.ю.н., проф.
вове забезпечення
Яновська О. Г.
реалізації прин
ципів гласності
і відкритості під
час касаційного
оскарження рішень
кримінального
судочинства
(уточнення теми)

908. Особливості роз
слідування по
рушення правил
поводження зі
зброєю, а також
із речовинами
і предметами, що
становлять підви
щену небезпеку
для оточення

22.10.2018

23.04.2018

18.12.2018

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

247

Кривий А. Б.

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ
Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

914. Організаційно-так- Павліченко В. В. к.ю.н., доц.
тичні засади проти
Баб’як А. В.
дії підрозділами Де
партаменту захисту
економіки України
привласненню,
розтраті майна або
заволодінню ним

Приймак І. В.

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Львівський
Шехавцов Р. М. державний
університет
внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Баб’як А. В.

к.ю.н.
Татарин І. І.

913. Повідомлення
у кримінальному
провадженні

912. Використання
Поляк Ю. П.
у кримінально
му провадженні
інформації про хід
та результати про
ведення процесу
альних дій, зафік
сованої технічними
засобами

911. Правові та органі
заційні засади за
стосування опера
тивно-розшукових
заходів

31.10.2018

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

31.10.2018

31.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

31.10.2018

248

Науково-дослід
918. Касаційне оскар
Нікішова М. О. д.ю.н., с.н.с.
ження в криміналь
Глинська Н. В. ний інститут ви
вчення проблем
ному провадженні
злочинності
імені академіка
В. В. Сташиса
НАПрН України

Подобний О. О.

Бельський Р. О. д.ю.н., проф.

Міжнародний
гуманітарний
університет

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

917. Використання
конфіденційного
співробітництва
на досудовому
слідстві

к.ю.н., доц.
Хитра А. Я.

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Худієв А. А.

916. Кримінально-про Климкевич Р. А. к.ю.н., доц.
Луцик В. В.
цесуальне право
України та Євро
пейського Союзу:
уніфікація та дифе
ренціація

915. Особистий обшук
у кримінальному
провадженні

шляхом зловжи
вання службовим
становищем

26.12.2018

31.10.2018

28.11.2018

31.10.2018

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема є занадто
широкою для
кандидатської
дисертації. Пред
мет дослідження
потребує уточ
нення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

249

27.11.2018

30.01.2018

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна

к.ю.н., проф.
Азаров Ю. І.

к.ю.н., доц.

920. Інша особа, права Черванчук В. В.
чи законні інтереси
якої обмежуються
під час досудового
розслідування, як
учасник криміналь
ного провадження

921. Розслідування зло Жижин А. В.
чинів, пов’язаних
із незаконним обі
гом наркотичних
засобів, учинених
неповнолітніми

рішніх справ

Саковський А. А. академія внут

30.10.2018

Зелькіна Т. Є.

д.ю.н., проф.
Національна
Фаринник В. І. академія внут
рішніх справ

919. Обмеження май
нових прав осіб
у кримінальному
провадженні на
стадії досудового
розслідування

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Гриньо
ва К. Г. «Правові
та організаційнотактичні засади
виявлення і роз
слідування зло
чинів, вчиненими
неповнолітніми
у сфері незакон
ного обігу

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

250

к.ю.н., доц.

рішніх справ

Національна

Шаповалов О. О. академія внут

30.01.2018

30.10.2018

924. Правові та органі Ручка Ю. О.
заційно-тактичні
основи аналітичної
розвідки (за мате
ріалами Національ
ного антикорупцій
ного бюро України)

Національна
академія внут
рішніх справ

27.11.2018

д.ю.н., проф.
Мотлях О. І.

923. Методика розсліду Войтович Є. М. к.ю.н., доц.
Національна
вання насильниць
Сокиран Ф. М. академія внут
кого зникнення
рішніх справ
людини

922. Розслідування
Попович К. В.
декларування недо
стовірної інфор
мації

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Переса
да В. А. «Мето
дика розслідуван
ня декларування
недостовірної ін
формації», № 959
цього Переліку

наркотиків»,
№ 939 цього
Переліку)

251

д.ю.н., проф.
Татаров О. Ю.

926. Використання баз Дубонос К. В.
генетичних ознак
людини під час
розслідування кри
мінальних право
порушень

Школьніков В. І. к.ю.н., доц.

928. Отримання ін
формації з мережі
Інтернет у кримі
нальному прова
дженні

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

929. Розслідування зло Нечитайло В. О. д.ю.н., проф.
Татаров О. Ю.
вживання впливом,
вчинених праців
никами правоохо
ронного органу

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
Некрасов В. А. академія внут
рішніх справ

Дудко О. В.

927. Помилки адвоката
в кримінальному
провадженні
д.ю.н., с.н.с.
Орлов Ю. Ю.

к.ю.н., доц.

Тарасенко О. С.

925. Використання
Копаєв О. В.
негласних пра
цівників під час ви
явлення та розслі
дування злочинів
у сфері службової
діяльності

27.11.2018

30.10.2018

30.01.2018

30.10.2018

30.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

252

к.ю.н., с.н.с.
Юсупов В. В.

Черняховський Б. В. к.ю.н., с.н.с.
931. Методика роз
слідування не
Юсупов В. В.
санкціонованого
втручання в роботу
електронно-обчис
лювальних машин
(комп’ютерів), ав
томатизованих сис
тем, комп’ютерних
мереж чи мереж
електрозв’язку

930. Використання
Шрамко О. М.
спеціальних знань
під час розсліду
вання корупційних
злочинів

Національна
академія внут
рішніх справ

Національна
академія внут
рішніх справ

27.11.2018

30.10.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт
(Бородай О. В.
«Методика
розслідування
несанкціонова
ного втручання
в роботу

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт
(Ковальов Ю. Ю.
«Використання
спеціальних
знань під час
розслідування
корупційних
злочинів», № 956
цього Переліку)

253

к.ю.н., доц.

933. Показання з чужих Шова І. О.
слів як джерело до
казів у криміналь
ному процесі

Ковальчук С. О.

д.ю.н., доцент
Найдьон Ю. О.

Іщенко А. О.
932. Правові засади
втручання Служ
бою безпеки
України у приватне
життя особи під
час проведення
негласних слідчих
(розшукових) дій

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Національна
академія Служ
би безпеки
України

22.10.2018

26.12.2018

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

електронно-об
числюваль
них машин
(комп’ютерів),
автоматизо
ваних систем,
комп’ютерних
мереж чи мереж
електрозв’язку»,
№ 967 цього
Переліку)

254

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»
Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»
Національний
університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Сидорчук В. В. к.ю.н., доц.
936. Процесуальний
Стоянов М. М.
статус слідчого під
час розслідування
корупційних зло
чинів
д.ю.н.
Аркуша Л. І.

937. Виявлення та роз Бойко-Джуме
слідування зло
ля В. І.
чинів, учинених
у сфері інвестуван
ня будівництва

938. Криміналістичний Грищенко А. О. д.ю.н.
Аркуша Л. І
аналіз легалізації
(відмивання) дохо
дів від корупційної
діяльності

к.ю.н., доц.
Національний
Стоянов М. М. університет
«Одеська юри
дична акаде
мія»

Шаповал А. О. к.ю.н., доц.
Пожар В. Г.

935. Процесуальний
Мельник Д. В.
порядок здійснення
дій при завершенні
досудового розслі
дування

934. Огляд та обшук
транспортного за
собу у криміналь
ному провадженні

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення
Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

22.10.2018

22.10.2018

255

к.ю.н., доц.

д.ю.н., проф.
Саакян М. Б.

941. Розумність строків Капіца А. А.
під час досудового
розслідування: тео
рія та практика

Андрусенко С. В.

Одеський державний універ
ситет внутріш
ніх справ

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Одеський
Тарасенко В. Є. державний
університет
внутрішніх
справ

940. Теоретико-правові Дьоров С. Л.
та організаційні за
сади оперативного
пошуку злочинно
активних осіб під
розділами кримі
нальної поліції

939. Правові та органі Гриньова К. Г.
заційно-тактичні
засади виявлення
і розслідування
злочинів, вчинених
неповнолітніми
в сфері незаконно
го обігу наркотиків

31.10.2018

31.10.2018

27.06.2018

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затверджених

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Жижин А. В.
«Розслідуван
ня злочинів,
пов’язаних із не
законним обігом
наркотичних за
собів, учинених
неповнолітніми»,
№ 921 цього
Переліку)

256

942. Інша особа, права Кравцова Л. Ю. д.ю.н., проф.
Саакян М. Б.
чи законні інтереси
якої обмежуються
під час досудового
розслідування, як
учасник криміналь
ного провадження

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

31.10.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування
від уже затвер
джених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Черванчук В. В.
«Інша особа,
права чи законні
інтереси якої
обмежуються під
час досудового
розслідування, як
учасник кримі
нального прова
дження», № 920
цього Переліку)

тем дисертацій
та захищених
робіт
(Пахлеванзаде
Альборза «Реалі
зація засади ро
зумності строків
на досудовому
розслідуванні»,
2018 р.)

257

945. Оперативно-роз
шукове забезпе
чення виявлення
та розслідування
торгівлі людьми

к.ю.н.

944. Вилучення речових Кушнір М. М.
доказів у кримі
нальному про
вадженні на стадії
досудового розслі
дування
Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

Одеський
Тарасенко Р. В. державний
університет
внутрішніх
справ

Мельнікова О. О. д.ю.н., с.н.с.

Мудрецька Г. В.

к.ю.н.

Мудрецька Г. В.

Кушнір Л. О.

943. Негласні слідчі
(розшукові) дії та
порядок викорис
тання їх результа
тів у доказуванні

27.06.2018

31.10.2018

31.10.2018

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Пясков
ський В. В. «Ме
тодика розслі
дування торгівлі
людьми», 2004;
Горбасенко П. В.
«Загальні поло
ження методики
розслідування
торгівлі людь
ми», 2013 р.;

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Тема досліджен
ня є занадто
широкою для
кандидатської
дисертації

258

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ
Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ
Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

к.ю.н., проф.
Смоков С. М.

947. Основні концепції Славинська М. А. д.ю.н., проф.
криміналістичної
Цільмак О. М.
стратегії під час
досудового розслі
дування злочинів
проти життя та
здоров’я особи

948. Теоретико-правові Трофименко О. А. С. д.ю.н., проф.
засади перевірки та
Цільмак О. М.
побудови криміна
лістичних версій
під час досудового
розслідування

946. Правові та органі Мортук В. А.
заційно-тактичні
основи проведення
експертиз у кримі
нальному прова
дженні

27.06.2018

31.10.2018

31.10.2018

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Тема потребує
уточнення

Юденко Т. М.
«Особливості
провадження
у справах про
торгівлю людь
ми: в контексті
міжнародних
стандартів»,
2012 р.)

259

952. Досудове розсліду Варушечкіна В. В. к.ю.н., доц.
вання криміналь
Мілевський О. П.
них правопору
шень в умовах дії
особливих право
вих режимів

Університет
державної фіс
кальної служби
України

к.ю.н.
Університет
Омельчук Л. В. державної фіс
кальної служби
України

кальної служби
України

Університет

Мілевський О. П. державної фіс

к.ю.н.
Університет
Антонюк А. Б. державної фіс
кальної служби
України

Бугайчук А. А. к.ю.н., доц.

Безух І. Ю.
951. Процесуальні га
рантії забезпечення
прав і свобод учас
ників криміналь
ного провадження
при застосуванні
запобіжних заходів

950. Закон, як джерело
кримінального
процесуального
права

949. Роль прокурора
Мікулін Д. М.
в екстрадиції осіб,
які скоїли військові
злочини на терито
рії України

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

Тема досліджен
ня потребує відмежування від
уже затверджених тем дисертацій та захищених
робіт (Лазуко
ва О. В. «Особ
ливий режим
досудового

Тема є занадто
широкою для
кандидатської
дисертації

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

260

Університет
державної фіс
кальної служби
України

д.ю.н., проф.
Цимбал П. В..

д.ю.н., проф.
Петрова І. А.

954. Використання
Тимчук О. В.
можливостей засо
бів масової інфор
мації в розсліду
ванні злочинів,
пов’язаних з тор
гівлею людьми

955. Використання
Вітер Д. В.
судової експертизи
під час розсліду
вання злочинів
у сфері фінансу
вання соціальних
цільових програм

Харківський
науково-дослід
ний інститут
судових екс
пертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бо
каріуса Мініс
терства юстиції
України

Університет
державної фіс
кальної служби
України

Шахворост А. О. к.ю.н..
953. Доказування
у кримінальних
Линник О. В.
провадженнях про
корупційні злочини

19.10.2018

27.11.2018

27.11.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує редакційного уточ
нення (доцільно
говорити про
використання
«результатів»
судової

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації

Тема потребує
уточнення

розслідування
в умовах воєнно
го, надзвичайно
го стану або у ра
йоні проведення
антитерористич
ної операції»,
2018 р.)
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957. Криміналістичні
засоби подолання
протидії розслі
дуванню злочинів
проти правосуддя

Попович О. В.

Харківський
науково-до
слідний інсти
тут судових
експертиз ім.
Засл. проф.
М. С. Бокарі
уса Міністер
ства юстиції
України

к.ю.н., доц.
Харківський
Книженко С. О. національний
університет
внутрішніх
справ

Ковальов Ю. Ю. д.ю.н., проф.
956. Використання
спеціальних знань
Даньшин М. В.
під час розсліду
вання корупційних
злочинів

Тема досліджен
ня потребує
відмежування від
уже затвердже
них тем дисерта
цій та захищених
робіт (Шрам
ко О. М. «Вико
ристання спеці
альних знань під
час розслідуван
ня корупційних
злочинів», № 930
цього Переліку)
Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Шепітько М. В.
«Теоретико-мето
дологічні засади
формування сис
теми протидії

19.10.2018

30.01.2018

експертизи або
судово-експерт
ної діяльності)
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Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

960. Процесуальний
статус керівника
органу досудово
го розслідування
в кримінальному
процесі України

к.ю.н.
Романюк В. В.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

959. Методика розсліду Пересада В. А. к.ю.н., доц.
вання декларуван
Лапта С. П.
ня недостовірної
інформації

Сичов С. О.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Котлубаєва К. С. к.ю.н., доц.
958. Криміналістична
характеристика та
Книженко С. О.
основні положення
розслідування заві
домо неправдивих
показань

27.02.2018

27.02.2018

30.01.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Попович К. В.
«Розслідування
декларування
недостовірної ін
формації», № 922
цього Переліку)

Тема досліджен
ня потребує
уточнення

злочинам у сфері
правосуддя»,
2018 р.)

263

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

університет
внутрішніх
справ

Харківський

університет
внутрішніх
справ

Перепелиця М. М. національний

Соколкін О. В. к.ю.н., проф.

964. Оперативний
Пащенко О. Ю. к.ю.н., проф.
пошук підрозді
Перепелиця М. М.
лами кримінальної
поліції первинної
оперативно-роз
шукової інформації
про одержання
неправомірної ви
годи службовими
особами

963. Оперативно-роз
шукова протидія
викраденню мало
літніх та неповно
літніх

Харківський

к.ю.н.

962. Сприяння грома
Отрутько В. І.
дян підрозділам
кримінальної полі
ції під час протидії
злочинам
(уточнення теми)
Ханькевич А. М. національний

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

961. Оперативно-роз
Бузоверя Є. Ю. к.ю.н., с.н.с.
шукове забезпечен
Федосова О. В.
ня нейтралізації
протидії виявлен
ню та розслідуван
ню розбоїв
(уточнення теми)

24.04.2018

24.04.2018

27.03.2018

27.03.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема потребує
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

264

к.ю.н., доц.

967. Методика роз
Бородай О. В.
слідування не
санкціонованого
втручання в роботу
електронно-обчис
лювальних машин
(комп’ютерів), ав
томатизованих сис
тем, комп’ютерних
мереж чи мереж
електрозв’язку
к.ю.н., доц.
Гусєва В. О.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

університет
внутрішніх
справ

Харківський

Абламський С. Є. національний

Нестеров Д. М. к.ю.н., доц.
966. Методика розслі
Гусєва В. О.
дування умисних
вбивств особи чи її
близького родича
у зв’язку з вико
нанням цією осо
бою службового
або громадського
обов’язку

965. Забезпечення
Полях С. В.
прав та законних
інтересів особи під
час арешту майна
в кримінальному
провадженні

27.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

Тема дослідження
потребує відмеж
ування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Черняховський Б. В.
«Методика розслідування несанкціонованого втру
чання в роботу
електронно-

Тема потребує
уточнення

Тема є занад
то вузькою для
кандидатської
дисертації
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Семененко Д. В.

Лавров Д. О.
970. Особливості до
судового розсліду
вання корупційних
злочинів, вчинених
особами, що займа
ють відповідальне
та особливо відпо
відальне становище

969. Використання
технічних засобів
у кримінальному
провадженні

24.10.2018

29.10.2018

Хмельницький

27.12.2018

Харківський
національний
університет іме
ні В. Н. Каразіна

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

управління та
права

Крушинський С. А. університет

к.ю.н.

к.ю.н., доц.
Слінько Д. С.

968. Особливості розслі Новицький А. О. к.ю.н., доц.
Пазинич Т. А.
дування незаконної
порубки і контр
абанди лісу, вчине
ної організованою
злочинною групою

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

обчислюваль
них машин
(комп’ютерів),
автоматизо
ваних систем,
комп’ютерних
мереж чи мереж
електрозв’язку»,
№ 931 цього
Переліку)

266

Виконавець

971. Адвокатура як
Шандула О. О.
інститут реалізації
права на безоплат
ну правничу допо
могу: концептуаль
ний аналіз

№

Назва
дисертації
д.ю.н.
Вільчик Т. Б.

Науковий
консультант
Національний
юридичний
університет
імені Ярослава
Мудрого

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

27.06.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

Теми, щодо яких висловлені зауваження
відділенням кримінально-правових наук НАПрН України
Зміст
зауваження
Тема сформу
льована некорек
тно та потребує
редакційного
уточнення

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА Й АДВОКАТУРА
(12.00.10)
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к.ю.н., доц.
Бірюкова А. М.

к.ю.н., доц.
Сачко О. В.

974. Роль адвокатури у забезпе Стадник Т. Р.
ченні надання професійної
правничої допомоги гро
мадянам України в країнах
Європейського Союзу та
СНД

Лисак С. О.
975. Надання безоплатної
правової допомоги особам,
що знаходяться в умовах
несвободи

Артем’євої Н. П. к.ю.н., доц.
Захарова О. С.

к.ю.н., доц.
Бояров В. І.

973. Участь прокурора в кримі Сидій Я. В.
нальному провадженні на
підставі угод

976. Професійна правнича до
помога адвоката у цивіль
ному судочинстві України
(уточнення теми)

к.ю.н.
Юдківська Г. Ю.

Виконавець

Науковий
керівник

972. Правовий статус та юрис Швець І. В.
дикція Вищого антикоруп
ційного суду: порівняльноправове дослідження

№

Назва
дисертації

Київський національ
ний університет імені
Тараса Шевченка

Дніпровський націо
нальний університет
імені Олеся Гончара

Академія адвокатури
України

Академія адвокатури
України

Академія адвокатури
України

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

17.09.2018

22.11.2018

20.02.2018

20.02.2018

22.03.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)
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д.ю.н., доц.
Луганський державний
Іваницький С. О. університет внутрішніх
справ імені Е. О. Дідо
ренка

978. Організаційно-правові
основи прокурорського
нагляду за дотриманням
законів під час досудового
розслідування криміналь
них правопорушень проти
безпеки дорожнього руху

Національний юри
дичний універси
тет імені Ярослава
Мудрого

981. Організаційно-правові
засади суддівського вряду
вання в Україні
(перезатвердження теми)

д.ю.н., доц.
Назаров І. В.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

980. Юридична відповідаль
Фляжнікова Я. В. к.ю.н., доц.
ність адвоката за порушен
Свида О. Г.
ня професійних етичних
правил
Сухарко А. В.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична академія»

Тимошенко O. P. д.ю.н., проф.
979. Реалізація судової влади
в цивільному судочинстві
Полянський Ю. Є.
України: структурно-функ
ціональний аспект

Фурсов Д. Ю.

д.ю.н., доц.
Луганський державний
Іваницький С. О. університет внутрішніх
справ імені Е. О. Дідо
ренка

977. Адвокат в системі безо
Буніна А. П.
платної правової допомоги

27.06.2018

22.10.2018

22.10.2018

30.11.2018

30.11.2018
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Алексєєв І. С.

985. Інститут пробації в систе
мі кримінальної юстиції
України
(уточнення теми)

Виконавець

Наукова
установа
(навчальний
заклад)
д.ю.н., доц.
Національний
Бакаянова Н. М. університет
«Одеська юри
дична академія»

Науковий
керівник

22.10.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

Зміст
зауваження

29.10.2018

23.11.2018

23.11.2018

27.06.2018

Тема є занадто
вузькою для
кандидатської
дисертації

Національний юридич
ний університет імені
Ярослава Мудрого

Національний юридич
ний університет імені
Ярослава Мудрого

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

986. Роль Вищої Ради
Пушкар С. І.
правосуддя у забез
печенні незалеж
ності судової влади

№

к.ю.н., проф.
Каркач П. М.

Гафич І. І.

984. Організаційно-правові
основи участі прокурора
у вирішенні питання про
закриття кримінального
провадження
(перезатвердження теми)

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.
Москвич Л. М.

983. Організаційно-правові за Зашупіна Ю. В.
сади звільнення прокурора
з посади

Національний юридич
ний університет імені
Ярослава Мудрого

к.ю.н., доц.
Хмельницький уні
Виговський Д. Л. верситет управління
та права

д.ю.н., доц.
Вільчик Т. Б.

982. Адвокатське самоврядуван Ковтун С. О.
ня в Україні
(перезатвердження теми)
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990. Міжнародний фінансовий
правопорядок: теоретичні
засади та сучасний стан

д.ю.н.
Тарасов О. В.

Щокін Ю. В.

Вайцеховська О. Р. д.ю.н.

989. Міжнародне пенітенціарне Толстенко Ю. О.
право: теоретичні основи
формування та застосу
вання

д.ю.н., проф.
Гетьман А. П.

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний універ
ситет імені Ярослава
Мудрого

Ісакова В. М.

988. Принципи міжнародного
екологічного права та їх
вплив на сталий розвиток
України і ЄС

Наукова
установа
(навчальний
заклад)
Інститут держави
і права
ім. В. М. Корецького
НАН України

Виконавець

Науковий
консультант

987. Право на життя як складо Островська Б. В. д.ю.н., проф.
ва розвитку біоетики в між
Денисов В. Н.
народному праві

№

Назва
дисертації

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
(12.00.11)

23.11.2018

23.11.2018

27.06.2018

13.02.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)
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Назва дисертації

Виконавець

нальний універ
ситет імені Лесі
Українки

Східноєвропей

Харитонова Т. Є. ський націо

д.ю.н., проф.

Наукова
станова
(навчальний
заклад)
27.12.2018

Тема є занад
то вузькою
для доктор
ської дисер
тації

Дата затвердження
Зміст
(число,
зауваження
місяць, рік)

Виконавець

992. Міжнародно-правове регу Стефанов Г. С.
лювання використання тех
нічних засобів у морських
наукових дослідженнях

№

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.
Денисов В. Н.

Науковий
керівник

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

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

13.02.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

991. Концептуальні заса Карпінська Н. В.
ди реалізації санітар
них та фітосанітар
них вимог Світової
організації торгівлі
та Європейського
Союзу в Україні

№

Науковий
консультант

Теми, щодо яких висловлені зауваження
відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України
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к.ю.н., проф.
Анцелевич Г. О.

998. Міжнародно-правове регу Шкребтієнко А. Г. д.ю.н., доц.
лювання світового ринку
Дешко Л. М.
біологічних лікарських
засобів

Гусак А. В.

997. Міжнародно-правове
регулювання державних
закупівель

Кормушина О. П. к.ю.н., с.н.с.
Савчук К. О.

995. Процедура доказування
в діяльності міжнародних
кримінальних судів
д.ю.н., с.н.с.
Кресін О. В.

к.ю.н., с.н.с.
Савчук К. О.

Глущенко К. В.

994. Міжнародно-правове
регулювання співробітни
цтва держав у сфері вищої
освіти в рамках ЮНЕСКО

996. Міжнародно-правові заса Зайцева О. В.
ди протидії попиту в сфері
сексуальної експлуатації

д.ю.н., проф.
Денисов В. Н.

993. Визнання урядів у вигнан Улиганець В. Є.
ні в міжнародному праві

Київський націо
нальний торговель
но-економічний
університет

Київський націо
нальний торговель
но-економічний
університет

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

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

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

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

29.11.2018

29.11.2018

18.12.2018

18.12.2018

30.10.2018

26.06.2018
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д.ю.н., проф.
Сердюк О. В.

Белих Я. Є.

1003. Доктрина провідного
рішення (Leading case)
у практиці Європейського
суду з прав людини

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

д.ю.н., проф.
Ківалова Т. С .

Мануїлова А. І.

Національний уні
верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

1002. Естопель як загальний
принцип міжнародного
права

д.ю.н., проф.
Василенко М. Д.

Київський універ
ситет права НАН
України

д.ю.н., проф.
Національний уні
Андрейченко С. С. верситет «Одеська
юридична акаде
мія»

Абдулшукур А.

1000. Захист навколишнього
середовища в збройних
конфліктах

д.ю.н., проф.
Денисов В. Н.

1001. Міжнародне-правове
Акуленко Т. М.
співробітництво-у боротьбі
з допінгом у спорті

Кахідзе А. А.

999. Юрисдикція прибережної
держави у внутрішніх
водах (порівняльний
аналіз міжнародно-право
вої практики України та
Грузії)

23.11.2018

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

28.12.2017
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1008. Міжнародно-правове
Шкурко В. І.
регулювання співпраці
держав-членів ЄС з проти
дії легалізації (відмиванню
доходів), отриманих зло
чинним шляхом (брудних
грошей)

Роянова І. В.

Ріонідзе Х. Т.

1006. Міжнародно-правове
регулювання гендерної
рівності в Європейському
Союзі

1007. Міжнародно-правовий
статус демілітаризованих
територій

д.ю.н., проф.
Яковюк І. В.

Майданік С. В.

1005. Співробітництво державчленів ЄС в сфері забез
печення прав осіб з інва
лідністю

к.ю.н., доц.
Трагнюк О. Я.

д.ю.н., доц.
Щокін Ю. В.

к.ю.н., доц.
Комарова Т. В.

к.ю.н., доц.
Анакіна Т. М.

1004. Міжнародно-правовий
Гнітій А. О.
статус Європейської агенції
з прикордонної та берего
вої охорони

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018
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к.ю.н., доц.
Стешенко В. М.

1010. Міжнародно-правове
співробітництво України
з питань реадмісії

д.ю.н., проф.

к.ю.н., доц.
Комарова Т. В.

1012. Правові акти Комісії Євро Отенко П. В.
пейського Союзу

1013. Міжнародно-правовий ста Романенко Д. Р.
тус Європейського інвести
ційного банку

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

імені Ярослава
Мудрого

Національний юри

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юри
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Буроменський М. В. дичний університет

д.ю.н., проф.
Сердюк О. В.

1011. Контрольні механізми кон Требіна О. М.
венцій Ради Європи

Науменко Н. М.

к.ю.н., доц.
Трагнюк О. Я.

1009. Міжнародно-правове регу Кльопова І. Г.
лювання співробітництва
держав-членів ЄС у сфері
стандартизації та сертифі
кації органічної сільсько
господарської продукції

26.12.2018

26.12.2018

23.11.2018

23.11.2018

23.11.2018
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Предибайло А. І.

Оніщенко В. В.

1015. Міжнародно-правовий за
хист осіб похилого віку

1016. Міжнародний захист прав
людини у бізнес-сфері

1017. Міжнародно-правовий ста Колесникова Н. М.
тус Європейського управ
ління з питань боротьби
з шахрайством

Шевченко А. Л.

1014. Статус персоналу Між
народного кримінального
суду

Харківський націо
нальний універси
тет імені В. Н. Ка
разіна
Харківський націо
нальний універси
тет імені В. Н. Ка
разіна

к. ю. н., доц.
Тітов Є. Б.

Харківський націо
нальний універси
тет імені В. Н. Ка
разіна

Харківський націо
нальний універси
тет імені В. Н. Ка
разіна

к. ю. н., доц.
Тітов Є. Б.

д.ю.н., проф.
Сироїд Т. Л.

д.ю.н., проф.
Сироїд Т. Л.

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018
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Назва
дисертації

1019. Механізм ви
рішення міждер
жавних справ на
підставі Конвен
ції про захист
прав людини та
основоположних
свобод
(зміна теми)

1018. Нормотворча
діяльність Ор
ганізації еконо
мічного спів
робітництва та
розвитку (ОЕСР)

№

Лакарова Г. А.

Петренко А. А.

Виконавець

Василенко М. Д.

д.ю.н., проф.

к.ю.н., с.н.с.
Савчук К. О.

Науковий
керівник

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

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

28.09.2018

18.12.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує редак
ційного уточнен
ня (в офіційному
перекладі укра
їнською мовою
у назві Конвенції
після слова «лю
дини» вживається
сполучник «і»,
а не «та»:
https: //zakon.
rada. gov.ua/ laws/
show/ 995_004)

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення (абре
віатура «(ОЕСР)»
є зайвою)

Зміст
зауваження

Теми, щодо яких висловлені зауваження
відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України
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д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

1022. Прийняття
Гулям У. Х.
рішень Європей
ського суду з прав
людини у судах
першої інстанції
в Україні

д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

д.ю.н., проф.
Ківалова Т. С.

Ахмад 3.

1021. Захист власності Ашихмін І. М.
іноземного інвес
тора від експро
пріації

1020. Міжнародноправовий захист
від природних
і техногенних
катастроф

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

22.10.2018

22.10.2018

22.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення (суди
першої інстанції

Тема потребує
редакційного
уточнення (пред
метом дисертації
має бути саме
«Міжнародноправовий захист
власності інозем
ного інвестора від
експропріації»)

Тема потребує
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Кузьменко Л. Р.
«Міжнародноправова регламен
тація відносин,
пов’язаних із
діяльністю на ви
падок стихійних
лих», 2010 р.)

279

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

1024. Правонаступни Тартасюк К. Е.
цтво держав щодо
міжнародно-пра
вової
відповідальності

к.ю н . , проф.
Аракелян М. Р.

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

1023. Аграрна політика Петренко Н . А . д.ю.н., проф.
ЄС: міжнародноСурілова О. О.
правова ґенеза

22.10.2018

22.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує ре
дакційного уточ
нення (об’єктом
правонаступ
ництва держав
зазвичай є між
народні договори,
державна влас
ність, державні
архіви і державні
борги, а не між
народно-правова
відповідальність,
яка є наслідком
міжнародно-про
типравного

Тема сформульо
вана некоректно
та потребує
редакційного
уточнення

України не при
ймають рішень
ЄСПЛ, а засто
совують їх при
розгляді справ)

280

Сорока І. О.
1026. Міжнародноправовий статус
осіб, що шукають
притулку
(зміна теми)

1025. Міжнародно-пра Шлієнко В. В.
вові стандарти
права на свободу
думки, свідомості
і віросповідання

к.ю.н., проф.
Аракелян М. Р.

д.ю.н., проф.
Ківалова Т. С.

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Тема потребує
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Сорокун В. М.
«Міжнародноправовий захист
права на свободу
совісті та віроспо
відання», 2009 р.)
Тема потребує
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Сірант М. М.
«Статус біженців
у ЄС», 2008 р.;
Поєдинок О. Р.
«Права біженців
у контексті

22.10.2018

22.10.2018

діяння (стаття
1 Резолюції ГА
ООН 56/83 від
12 грудня 2001 р.)
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1027. Імплементація
норм Римського
статуту Міжна
родного кримі
нального суду
в національному
законодавстві

Садова Т. С.

к.ю.н., доц.
Нігреєва О. О.

Одеський
національ
ний універ
ситет імені
І. І. Мечни
кова

27.11.2018

Тема потребує
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Попович В. П.
«Імплементація
норм міжна
родного гума
нітарного права
у кримінальне
законодавство
України», 2010 р.;
Мохончук С. М.
«Кримінальноправова охорона
миру та безпеки
людства», 2014 р.)

фрагментації між
народного права»,
2010 р.)
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1029. Доказування у конституцій
но-судовому процесі: філо
софсько-правові засади

1028. Філософсько-правова пара
дигма соціального контр
олю як засобу забезпечення
правового порядку
(уточнення теми)

№

Назва
дисертації

Шаптала Н. К.

Львівський дер
жавний універ
ситет внутрішніх
справ

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

д.ю.н., проф.
Національна ака
Костицький М. В. демія внутрішніх
справ

Налуцишин В. В. д.ю.н., проф.
Грищук В. К.

Виконавець

Науковий
консультант

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
(12.00.12)

30.05.2018

28.03.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

283

Виконавець

д.ю.н., проф.

рішніх справ

Національна

10.07.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Костицький М. В. академія внут

Науковий
консультант

Тема сформу
льована надто
широко та не ві
дображає специ
фіки авторського
методологічного
підходу до дослі
дження проблеми

Зміст
зауваження

1031. Морально-правові колізії
у професійній діяльності
прокурора

№

Назва
дисертації
Ящук О. В.

Виконавець

д.ю.н., проф.
Балинська О. М.

Науковий
керівник

Львівський держав
ний університет
внутрішніх справ

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

31.10.2018

Дата затвердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

1030. Філософсько-право Бровко Н. І.
ві засади форму
вання правосвідо
мості особистості
в процесі навчання
і виховання

№

Назва
дисертації

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

284

Виконавець

Науковий
консультант

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

31.10.2018

Наукова
Дата затверустанова
дження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

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

1035. Філософія цінніс Кривицький А. С. к.іст.н., доц.
ного компоненту
Яремчук В. Д.
юридичної освіти

№

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.
Грищук О. В.

1034. Антропо-соціальні джерела Журавська О. В.
формування права: філо
софсько-правовий вимір

Зміст
зауваження

26.11.2018

23.11.2018

25.09.2018

Тема сформульо
вана некоректно,
потребує редакцій
ного уточнення та
відмежування від

Хмельницький уні
верситет управління
та права

д.філос.н., проф. Національний юри
Данильян О. Г.
дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

1033. Державний суверенітет
Бовт І. О.
в умовах глобалізації: філо
софсько-правова рефлексія

Національна ака
демія внутрішніх
справ

к.ю.н., с.н.с.
Кушакова-Кос
тицька Н. В.

1032. Філософсько-правовий ви Рудюк В. С.
мір трансформації судо
чинства України в умовах
європейської інтеграції
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1037. Аксіологічні
засади сучасної
університетської
освіти: філо
софсько-правові
підходи

інститут права
та психології
Національного
університету
«Львівська по
літехніка»

Навчально-

Чорнописька В. З. науковий

університет
внутрішніх
справ

Львівський

Балинська О. М. державний

д.ю.н., проф.

Кучеренко Н. В. к.і.н.

1036. Громада в умовах Цицик О. І.
транзитивного
суспільства: філо
софсько-правова
рефлексія

08.10.2018

31.10.2018

Тема сформульо
вана некоректно,
потребує редакцій
ного уточнення та
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт

Тема є занадто
широкою. Пред
мет дослідження
є суто соціологіч
ним, жодних філо
софсько-правових
аспектів у предме
ті дослідження не
вбачається

уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Кучеренко Н. В.
«Аксіологічні
засади сучасної
університетської
освіти: філо
софсько-правові
підходи», № 1037
цього Переліку)
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1039. Філософськоправові засади
формування
сучасної моделі
суспільства

1038. Філософськоправова природа
категорії «агре
сія»

Шак Р. І.

Олійник А. А.

Навчально-

к.ю.н.
ПавлівСамоїл Н. П.

Навчальнонауковий ін
ститут права
та психології
Національно
го університе
ту «Львівська
політехніка»

ститут права
та психології
Національно
го університе
ту «Львівська
політехніка»

Чорнописька В. З. науковий ін

к.і.н.

08.10.2018

08.10.2018

Предмет дослі
дження потребує
уточнення

Тема сформульо
вана некоректно та
потребує редак
ційного уточнення
(пропонується
таке формулю
вання «Феномен
агресії: філософ
сько-правовий
вимір»)

(Кривицький А. С.
«Філософія цінніс
ного компоненту
юридичної осві
ти», № 1035 цього
Переліку)
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1040. Інтелектуальна
традиція давньо
грецької філо
софії права як
концептуальна
основа україн
ської юриспру
денції

Ванджурак Р. В. к.ю.н., с.н.с.
Національ
Кушакова-Кос на академія
тицька Н. В.
внутрішніх
справ

27.11.2018

Тема потребує
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Меленко С. Г.
«Давньогрецька
філософія права
як світоглядне
джерело україн
ської філософськоправової думки
і права»,
Національна ака
демія внутрішніх
справ, 2014 р.)
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