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Вступ
Видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук»
вперше в Україні було започатковано Національною академією правових наук
України у 1995 р. на виконання її статутних завдань щодо здійснення коор
динації визначення тематики дисертаційних досліджень, які виконуються
в Україні в галузі держави і права. Ця праця є вже двадцять п’ятим 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 2019 року.
Цим виданням Національна академія правових наук України ставить за
мету поширення інформації серед наукової громадськості щодо основних
напрямів дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні. Сподіваємось,
що це дасть змогу вченим радам 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 виключенням 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 Гончаренко В. Д.), 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 рік.
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Битяк Ю. П.), відділення цивільно-правових наук (академік-секретар Кохановська О. В.), відділення екологічного, господарського та аграрного права
(академік-секретар Шемшученко Ю. С.), відділення кримінально-правових
наук (академік-секретар Баулін Ю. В.), які проаналізували теми на їх відповідність конкретній спеціальності (спеціалізації), оцінили їх актуальність,
коректність формулювання, можливість дублювання тематики, вказали на
доцільність розробки певних напрямків дисертаційних досліджень тощо.
У 2019 р. в Україні затверджено 993 теми дисертаційних досліджень за
спеціальністю «Право», що на 47 тем (4,6 %) менше, ніж у 2018 р.
Аналіз тем за різними спеціалізаціями показує таке їх співвідношення:
за спеціалізацією 12.00.01 – 64 теми (6,4 %),
за спеціалізацією 12.00.02 – 44 теми (4,4 %),
за спеціалізацією 12.00.03 – 134 теми (13,5 %),
за спеціалізацією 12.00.04 – 49 тем (4,9 %),
за спеціалізацією 12.00.05 – 63 теми (6,3 %),
за спеціалізацією 12.00.06 – 24 теми (2,4 %),
за спеціалізацією 12.00.07 – 241 тема (24,3 %),
за спеціалізацією 12.00.08 – 137 тем (13,8 %),
за спеціалізацією 12.00.09 – 184 теми (18,5 %),
за спеціалізацією 12.00.10 – 17 тем (1,7 %),
за спеціалізацією 12.00.11 – 31 тема (3,1 %),
за спеціалізацією 12.00.12 – 5 тем (0,5 %).
Найбільше тем було затверджено за спеціалізацією 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 241 тема (24,3 %
від загальної кількості тем) та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність – 184 теми (18,5 %
від загальної кількості тем). Найменше тем затверджено за спеціалізацією
12.00.12 – філософія права – 5 тем (0,5 % від загальної кількості тем).
Аналіз тематики показує, що деякі напрямки юридичної науки досліджуються недостатньою мірою. Так, актуальним проблемам європейської інтеграції вітчизняної правової системи присвячено 23 теми (2,3 % із загальної
кількості); проблемам розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права – 24 теми (2,4 %).
Серед закладів вищої освіти юридичного профілю, в яких затверджуються теми, більше всього тем затверджено вищими закладами освіти Міністерства внутрішніх справ України – 330 тем, або 33,2 % від усіх затверджених
тем, хоча 7 закладів МВС складають близько 10 % від усіх ЗВО юридичного
профілю, які подали теми дисертаційних досліджень.
У 2019 р. зменшилася кількість тем, щодо яких були висловлені зауваження координаційних бюро. Із 993 тем отримали зауваження 327 тем, що складає
33 % (у 2018 р. цей показник становив 34,5 %).
Найбільшу кількість зауважень зроблено щодо тем, затверджених за такими спеціалізаціями:
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– 12.00.12 – 5 тем із зауваженнями, що складає 100 % від загальної кількості поданих тем;
– 12.00.02 – 19 тем із зауваженнями, що складає 43 % від загальної кількості поданих тем;
– 12.00.03 – 57 тем із зауваженнями, що складає 42 % від загальної кількості поданих тем.
– 12.00.01 – 23 теми із зауваженнями, що складає 36 % від загальної кількості поданих тем;
– 12.00.08 – 47 тем із зауваженнями, що складає 34 % 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 напрямками, 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 юридичних наук 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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Теоретико-правові засади
судової влади: сучасний
концепт
(уточнення теми)

Правове буття як онтологіч- Гоцуляк Ю.чВ.
на основа праворозуміння
(історико-теоретичне дослідження)

Опіка та піклування на
Гончаров А. В.
українських землях у період
з ІX ст. до 1917 року (початок XX ст.): історико-правове дослідження

3

4

Булкат М.С.

Теоретико-методологічні
Макаренко Л. О.
аспекти пізнання та формування правової культури
(уточнення теми)

Виконавець

2

1

№

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.
Зозуля Є. В.

д.ю.н., проф.
Гринюк Р. Ф.

д.ю.н., проф.
Оніщенко Н. М.

д.ю.н., проф.
Ющик О. І.

Науковий
консультант

Донецький юридичний інститут МВС
України

Донецький національний університет імені Василя
Стуса

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

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

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

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

25.09.2019

28.08.2019

23.05.2019

23.05.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)
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Наближення правової систе- Добрянський С. П. д.ю.н., проф.
ми України до європейських
Рабінович П. М.
стандартів у сфері прав та
свобод людини

Теоретико-правові засади
захисту прав, свобод та
безпеки людини в умовах
цифрової трансформації
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9

Гиляка О. С.

Прецедентна судова практи- Стецик Н. В.
ка: механізми забезпечення
єдності та розвитку

7

д.ю.н., проф.
Петришин О. В.

д.ю.н., проф.
Косович В. М.

д.ю.н., проф.
Макарчук В. С.

Українська національна
Терлюк І. Я.
державність: формування
державно-правової традиції
(друга половина XVI –
початок ХХ ст.)
(уточнення теми)

6

д.ю.н., проф.
Бобровник С. В.

Аксіологічний вимір сучас- Варич О. Г.
ної держави: теоретико-методологічне дослідження
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Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

Львівський націо
нальний університет імені Івана
Франка

Львівський націо
нальний університет імені Івана
Франка

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

24.12.2019

25.06.2019

25.06.2019

29.05.2019

23.09.2019

8

Теорія і практика юридич- Семеніхін І. В.
ної аргументації: еволюція
розвитку та сучасні підходи

Еволюція прав та свобод
дитини в Україні у ХХ ст.

Правові акти: поняття,
особливості та види

11

12

13
Сидоренко О. О.

Омарова А. А.

Радянські органи державної Окіпнюк В. Т.
безпеки в Україні в період
панування тоталітарного
режиму (1929–1953 рр.):
історико-правове дослідження
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д.ю.н., проф.
Петришин О. В.

д.ю.н., проф.
Єрмолаєв В. М.

д.ю.н., проф.
Петришин О. В.

д.ю.н., проф.
Ярмиш О. Н.

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національна академія Служби безпеки
України

22.11.2019

21.06.2019

22.11.2019

03.12.2019

9

Виконавець

Науковий
консультант

15 Нейронауковий
Шандра Р.С.
підхід до дослідження права: загальнотеоретичний
аспект
д.ю.н., проф.
Косович В.М.

14 Публічне та приТеремцова Н.В. д.ю.н., проф.
ватне право: теореБобровник С.В.
тико-методологічні
аспекти розподілу
та взаємодії

№

Назва
дисертації

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

25.06.2019

18.06.2019

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

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

Предмет дослідження потребує
уточнення

Викликає сумнів
щодо актуальності
теми

Зміст
зауваження
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Теоретико-правова характеристика права дитини на
захист від усіх форм насильства в Україні

Концепція прав і свобод
людини у мусульманській
та іудейській релігійних
правових системах (порівняльно-правовий аналіз)

19

20

д.ю.н., доц.
Грицай І.О.

Тарановська А.О. д.ю.н., проф.
Зозуля Є.В.

Симоненко Т.В.

Право кожного на охорону Жеглінська Т.О.
здоров’я, медичну допомогу
та медичне страхування (загальнотеоретичний аспект)

18
д.ю.н., доц.
Боняк В.О.

Теоретико-правова характе- Ключкович В.Ю. д.ю.н., проф.
ристика правозастосовної
Наливайко Л.Р.
діяльності органів судової
влади

17

д.ю.н., проф.
Наливайко Л.Р.

Системи безоплатної право- Дємєнєва О.В.
вої допомоги: теоретикоправова характеристика

Виконавець

Науковий
керівник

16

№

Назва
дисертації

Донецький юридичний інститут МВС
України

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

31.10.2019

26.12.2019

28.11.2019

26.12.2019

28.11.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

11

Правові цінності та їх роль
у формуванні правової
культури

26

Малихін В.О.

Матевосян А.А.

Механізм реалізації принципу верховенства права:
теоретико-методологічне
дослідження

Марченко М.А.

25

Формування і розвиток
категорії гідність (теоретико-правовий аспект)

23

Ульянов Р.А.

Теоретико-правовий аспект Палій Н.О.
протидії дискримінації
жінок з вразливих груп

Застосування судом принципу верховенства права
при подоланні правової
невизначеності (теоретичні
аспекти)

22

Ганжа О.Г.

24

Теоретико-правові засади мотивування судових
рішень в Україні

21

д.ю.н., проф.
Бобровник С.В.

д.ю.н., проф.
Бобровник С.В.

д.ю.н., проф.,
Оніщенко Н.М.

д.ю.н., проф.,
Оніщенко Н.М.

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

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

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

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

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

д.ю.н., проф.
Запорізький націо
Городовенко В.В. нальний універ
ситет

25.04.2019

25.04.2019

26.03.2019

28.02.2019

28.02.2019

27.12.2019

12

Теоретико-методологічні
Ремізова О.В.
аспекти правової герменевтики постмодерного періоду

Роль загального та індиПащенко М.О.
відуального правового
регулювання в забезпеченні
природних прав людини
(уточнення теми)

Роль інститутів громадянсь- Шипка І.Ю.
кого суспільства у реалізації
державної влади: теоретикоправове дослідження

Німецький кодекс «Кароліна» 1532 року та його застосування на українських
землях (XVI–XVIII ст.)

Інтегративне праворозумін- Мирцало П.Р.
ня: сучасні інтерпретації

28

29

30

31

32

Доль І.Р.

Експертиза законопроектів і Гнєзділова Н.В.
законів в Україні

27

д.ю.н., проф.
Рабінович П.М.

доц.
Кольбенко А.В.

д.ю.н., проф.
Дзейко Ж.О.

д.ю.н. проф.
Бобровник С.В.

д.ю.н. проф.
Бобровник С.В.

д.ю.н., доц.
Задорожня Г.В.

Львівський національний університет імені Івана
Франка

Львівський національний університет імені Івана
Франка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний торговельно-економічний
університет

22.10.2019

22.10.2019

18.11.2019

25.03.2019

25.03.2019

31.10.201

13

Правове регулювання дого- Кузьменко Я.С.
вору позики на українських
землях (ІХ – поч.ХХ ст.):
історико-правове дослідження

Компетенція як категорія
юриспруденції

34

35

Рецепція у категоріальному Іванкова В.О.
апараті юриспруденції

Принцип справедливості
в українському праві

37

38

Гордієнко А.Ю.

Доктринальні положення правової спадщини
П.Є.Недбайло

36
Волянюк Т.А.

Арустамян К.А.

Вимоги верховенства права Москаль Р.М.
при здійснені правосуддя:
загальнотеоретична характеристика

33

д.ю.н., проф.
Оборотов Ю.М.

д.ю.н., проф.
Дудченко В.В.

д.ю.н., проф.
Завальнюк В.В.

д.ю.н., проф.
Оборотов Ю.М.

к.ю.н., доц.
Остапенко Т.О.

к.ю.н., доц.
Завальний А.М.

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національна академія внутрішніх
справ

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

07.05.2019

29.10.2019

14

Права людини: традиційні
та сучасні підходи

Ісламське право: особливос- Тагієв А.С.
ті шиїтської доктрини

Оціночні поняття у правозастосуванні

41

42

43

Певко С.Г.

Гулаткан Т.В.

Правове регулювання фіду- Ходирєва А.В.
ціарних відносин у країнах
загального та континентального права: проблеми теорії
та практики

40

Ковальова А.Ю.

Кримінально-правова політика у сфері боротьби зі
злочинністю неповнолітніх
у повоєнній Україні
(40-і – 60-ті рр. ХХ ст.)

39

д.ю.н., проф.
Бурдін М.Ю.

д.ю.н., доц.
Лук’янов Д.В.

д.ю.н., проф.
Процюк І.В.

д.ю.н., доц.
Бігняк О.В.

д.політ.н., проф.
Вітман К.М.

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія

30.01.2019

22.11.2019

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

15

Назва
дисертації
Виконавець

Науковий
керівник

Нєвзорова І.В.

47 Правовий статус
дітей внутрішньо
переміщених осіб:
теоретико-правова
характеристика

Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Сердюк Л.М.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ

28.11.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

к.ю.н.
ДніпропетровПочтовий М.М. ський державний університет внутрішніх
справ

Савіщенко А.В. д.ю.н., проф.
Наливайко Л.Р.

46 Правовий статус
Полєшко Е.П.
іноземців в Україні
та механізм його
забезпечення

45 Теоретико-правові
основи професійної діяльності
нотаріуса

44 Принципи права,
Гавриленко А.І. к.ю.н.
як основи правової
Почтовий М.М.
ідеології українського суспільства

№

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

Тема є занадто
вузькою

Тема потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення та додаткового обгрунтування актуальності

Зміст
зауваження

16

Сверба Ю.І.

52 Доступ до правосуддя як категорія
права

Мілер А.О.

50 Захист соціальноекономічних прав
жінок та дітей в
Україні
Мірямов І.М.

Заярний А.М.

49 Правові системи
конвергентного
типу

51 Законодавство
Азербайджанської
Республіки та
України: порівняльно-правовий
аналіз

Сурма А.С.

48 Інститут установчої влади в сучасній Україні

Донецький
національний
університет
імені Василя
Стуса

Донецький
національний
університет
імені Василя
Стуса

к.ю.н.
Сунєгін С.О.

д.ю.н., проф.
Бондар О.Г.

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

Запорізький
національний
університет

д.ю.н., проф.
Запорізький
Єрмоленка Д.О. національний
університет

д.ю.н., доц.
Міхайліна Т.В.

д.ю.н., проф.
Гринюк Р.Ф.

26.03.2019

27.12.2019

27.12.2019

01.11.2019

01.11.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
широкою, предмет дослідження
потребує конкретизації

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення та
редакційного
корегування

17

Гамзатова А.А.

55 Теоретико-правові Кравчук К.Г.
та практичні аспекти співвідношення
правотворчості
Верховного Суду
та Конституційного
Суду України
(уточнення теми)

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

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

д.ю.н., проф.
Інститут дерБобровник С.В. жави і
права імені
В.М. Корецького
НАН України

54 Механізм взаємодії Акуленко Д.Ю. д.ю.н., проф.
держави і громаОніщенко Н.М.
дянського суспільства (теоретико
-правовий аспект)

53 Теоретико-правові
аспекти механізму
здійснення нотаріальної діяльності

20.05.2019

25.04.2019

25.04.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Денисюк М.В.
«Теоретико-правові засади взаємодії держави та
інститутів громадянського суспільства», 2014 р.)

Предмет дослідження потребує
уточнення

18

Бойко Т.О.

58 Кримінально-пра- Перепевова характеристи- лиця Х.В.
ка злочинів проти
життя і здоров’я
особи за австрійським законодавством середини
XIX – початку
XX ст. (на матеріалах судів Східної
Галичини)
(уточнення теми)

57 Правове регуЛесик О.В.
лювання земельних відносин на
території Західної
України у складі
Республіки Польща
(1921-1939 рр.)

56 Політико-правова
доктрина України
(2014-2019 рр.)

проф.
Тищик Б.Й.

проф.
Бойко І.Й.

к.ю.н.
Євхутич І.М.

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

22.10.19

22.10.19

25.09.2019

Виникає сумнів
щодо актуальності
теми

Виникає сумнів
щодо актуальності
теми

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

19

62 Становлення цер- Півень Д.О.
ковного права як
науки та навчальної дисципліни на
півдні України ХІХ
– початок ХХІ ст.
(зміна теми)

Гамаліна К.А.

Національна
академія внут
рішніх справ

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»

к.ю.н., доц.
Єфремова Н.В.

Національний
університет
«Одеська юридична академія»

к.ю.н.
Національна
Радовецька Л.В. академія
Служби безпеки України

к.ю.н., доц.
Пендюра М.М.

60 Правове регулюТовпига Л.М.
вання поліцейської
діяльності: компаративне дослідження

61 Визнання осіб
суб’єктами терористичних діянь:
теоретико-правові
засади

к.ю.н., доц.
Міхневич Л.В.

59 Право на публічНіколаєв І.Ю.
ність: порівняльноправовий аналіз

07.05.2019

03.12.2019

29.10.2019

25.11.2019

Тема сформована
некоректно, потребує редакційного
уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

20

Боброва Т.А.

64 Дискримінація у
Голубченко
правовому регулю- А.В.
ванні: загальнотеоретична характеристика

63 Види негативної
правотворчості

д.ю.н., проф.
Головко О.М.

д.ю.н., проф.
Дудченко В.В.

Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна

19.11.2019

Національний 17.10.2019
університет
«Одеська юридична академія

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Равлінко З.П.
«Заборона дискримінації: загальнетеоретичне
дослідження»,
2016 р.)

Тема потребує
редакційного
уточнення

21

Кульчицька О.В.

Виконавець
д.ю.н., проф.
Колодій А.М.

Науковий
консультант
Національна академія внутрішніх
справ

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

Назва
дисертації
Терлецький
Д.С.

Виконавець
д.ю.н., проф.
Дудченко В.В.

Науковий
консультант

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

17.10.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний (число, мі
заклад)
сяць, рік)

29.10.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

Тема потребує редакційного уточнення, є занадто
вузькою. Докторська дисертація
не може бути присвячена виключно
особливостям.

Зміст
зауваження

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

Конституційно-правові
засади бюджетної системи
України

66 Особливості конституційно-правового регулювання
в Україні

№

65

№

Назва
дисертації

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.02)

22

69

№

д.ю.н., проф.
Серьогін В.О.

68 Політико-правовий Гудзь Т.І.
механізм охорони
і захисту конституційного ладу
України
Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

26.11.2019

25.06.2019

Виконання рішень Конституційного Суду України

Назва
дисертації
Воронов Д.О.

Виконавець

к.ю.н., доц.
Писарєва Е.А.

Науковий
керівник

Донецький національний університет імені Василя
Стуса

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

01.11.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема є занадто
вузькою. Доцільнішою була б
назва «Юридична
відповідальність
держави: теоретичні та конституційно-правові
аспекти»

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
(КАНДИДАТА НАУК)

д.ю.н., проф.
Барабаш Ю.Г.

67 Інституціоналізація Бакумов О.С.
юридичної відповідальності держави:
теоретичні та конституційно-правові
аспекти
(уточнення теми)

23

Конституційно-правові заса- Теник А.В.
ди забезпечення екологічної
безпеки в Україні

Конституційно-правове
забезпечення об'єднання
територіальних громад
в Україні в контексті зарубіжного досвіду

Конституційно-правове забезпечення права на
охорону здоров'я в Україні
в контексті європейського
досвіду

Конституційно-правове за- Богуцький І.О.
безпечення співробітництва
територіальних громад
в Україні у контексті зарубіжного досвіду

71

72

73

74

Сус М.С.

Гайдар М.Є.

Акти Конституційного Суду Моніч Б.С.
України

70

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

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

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

Донецький національний університет імені Василя
Стуса

к.ю.н., доц.
Інститут держаОмельченко Н.Л. ви і права імені
В.М.Корецького
НАН України

д.ю.н., проф.
Батанов О.В.

д.ю.н., проф.
Батанов О.В.

д.ю.н., доц.
Антонов В.О.

к.ю.н., доц.
Писарєва Е.А.

28.02.2019

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

01.11.2019

24

Конституційно-правові заса- Бутков О.І.
ди проведення громадських
обговорень в Україні

Конституційно-правові заБуткова О.Я.
сади громадської експертизи
в Україні

Конституційно-правові заСаркісян В.М.
сади громадського контролю
за виборами в Україні

Французька модель об’єднання територіальних громад та її використання
в Україні

Конституційне право на
Левченко А.В.
таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної
та іншої кореспонденції
в умовах надзвичайного
стану

76

77

78

79

80

Камінська М.С.

Правова доктрина як джере- Панфілов А.І.
ло конституційного права

75

к.ю.н., доц.
Міхневич Л.В.

проф.
Гураль П.Ф.

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Львівський національний університет імені Івана
Франка

д.ю.н., доц.
Луганський дерНестерович В.Ф. жавний університет
внутрішніх справ
імені Е.О.Дідоренка

д.ю.н., доц.
Луганський дерНестерович В.Ф. жавний університет
внутрішніх справ
імені Е.О.Дідоренка

д.ю.н., доц.
Луганський дерНестерович В.Ф. жавний університет
внутрішніх справ
імені Е.О.Дідоренка

д.ю.н., проф.
Київський націоМяловицька Н.А. нальний університет імені Тараса
Шевченка

27.05.2019

22.10.19

28.11.2019

28.11.2019

24.12.2019

28.11.2019

25

Політичний плюралізм: кон- Павзюк А.А.
ституційно-правова теорія
та практика

86

Гончарова К.А.

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

85

Конституційні підстави
Дорошенко Е.Р.
обмеження реалізації прав і
свобод людини і громадянина в Україні

83

Конституційно-правові заса- Шейгас М.В.
ди організації та здійснення
влади в місті Києві

Конституційно-правові заса- Бугайко Ю.О.
ди лінгвістичної експертизи
законопроектів в Україні

82

84

Формування столичних
Закаєв М.І.
органів публічної влади
в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження

81

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національна академія державного
управління при
Президентові
України

Національна академія державного
управління при
Президентові
України

Національна академія внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Національний уніАфанасьєва М.В. верситет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., проф.
Мішина Н.В.

д.ю.н., проф.
Борденюк В.І.

д.ю.н., доц.
Мушак Н.Б.

к.ю.н., доц.
Лук’янець В.С.

д.ю.н., доц.
Національна акаКалиновський Б.В. демія внутрішніх
справ

17.10.2019

07.05.2019

26.12.2019

26.12.2019

29.10.2019

29.10.2019

26

Освіта в конституційній
парадигмі ХХІ століття

Механізм забезпечення кон- Давиденко П.О.
ституційних прав людини
в умовах воєнного стану

Неурядові (громадські) пра- Демиденко А.О.
возахисні організації
як інститут громадянського
суспільства: конституційноправовий аспект

Конституційний обов’язок
сплачувати податки і збори
в Україні

88

89

90

91

Дімітрова А.М.

Пижов О.М.

Конституційно-правове
Кренціль Б.О.
забезпечення участі органів
місцевого самоврядування
у регулюванні земельних
відносин в Україні (у контексті зарубіжного досвіду)
(уточнення теми)

87

к.ю.н., доц.
Гудзь Т.І.

к.ю.н., доц.
Слінько Т.М.

к.ю.н., доц.
Ткаченко Є.В.

д.ю.н., проф.
Барабаш Ю.Г.

д.ю.н., доц.
Дробуш І.В.

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Острозька академія»

26.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

31.10.2019

27

к.ю.н., доц.
Воронов М.М.

Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна

Назва
дисертації
Виконавець

27.12.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний (число, мі
заклад)
сяць, рік)

д.ю.н., доц.
Запорізький
Журавльова Г.С. національний
університет

Науковий
керівник

19.11.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення та
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Журавльова Г.С.
«Принцип рівності прав і свобод
людини і громадянина в Україні:
конституційноправове регулю-

Зміст
зауваження

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

Конституційно-правові
Привалов І.О.
основи взаємодії органів
місцевого самоврядування
з інститутами громадянського суспільства в Україні

93 КонституційноГвоздіков Р.В.
правовий механізм
забезпечення
принципу рівності прав і свобод:
межі та обмеження

№

92

28

94 Конституційне
право громадян
України на відпочинок
Пилипчук Н.П. д.ю.н., проф.
Шемшученко Ю.С.

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

31.01.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення,
оскільки у ст. 45
Конституції України врегульовано,
що «Кожен, хто
працює, має право
на відпочинок»,
тобто кожен хто
працює а не тільки
громадяни України

вання та механізм
забезпечення»,
2013 р.);
Васильченко О.П.
«Принцип
рівності прав
і свобод людини
і громадянина
в конституційному
праві України:
доктринальні
та прикладні
аспекти», 2015 р.)

29

Кругова С.С.

д.ю.н., проф.
Шемшученко Ю.С.

96 Застосування
Филипець Є.Ю. доц.
державної мови
Мочульська М.Є.
в сфері освіти:
порівняльно-правове дослідження
(на прикладах
України, Республіки Польща,

95 Конституційноправове забезпечення гендерної
рівності в Україні

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

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

22.10.19

31.01.2019

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження, оскільки
зазначення прикладів держав для
порівняння не є

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Заїка А.А. «Конституційні засади
гендерної рівності
в Україні», 2015 р.;
Янковець І.В.
«Гендерна рівність
у виборчому процесі», 2016 р.;
Грицай І.О. «Принцип гендерної рівності та механізм
його забезпечення:
теоретико-правовий аспект», 2018 р.)

30

Довгань О.О.

д.ю.н., проф.
Камінська Н.В.

99 Забезпечення кон- Коломійцев П.О. д.ю.н., доц.
ституційної законБерестова І.Е.
ності в діяльності
юрисдикційних
органів України

98 Реалізація права
на свободу думки
і слова у професійній діяльності
журналістів

Національна академія
внутрішніх
справ

Національна академія
внутрішніх
справ

29.10.2019

29.10.2019

14.11.2019

Тема є занадто широкою для кандидатської дисертації

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.
Не зрозуміло які
суб’єкти мають
охоплюватися
партнерством і що
розуміється під
конституційною
економікою.

Науководослідний
інститут
державного
будівництва
та місцевого
самоврядування НАПрН
України

97 Публічно-приватне партнерство
в аспекті конституційної економіки
Приходько О.В. д.ю.н., проф.
Серьогін В.О.

підставою віднесення її до конституційно-правових

Угорщини, Чехії,
Румунії та Словаччини)

31

Національна академія
державного
управління
при Президентові
України

102 Право народу на
Голдовський А.Г. д.ю.н., проф.
участь у законотШаповал В.М.
ворчості в Україні:
стан та перспективи реалізації

Національна академія
внутрішніх
справ

Національна академія
державного
управління
при Президентові
України

Бевз О.В.

101 Реалізація Конвенції про захист
прав людини і
основоположних
свобод 1950 року
в діяльності судів
України

к.ю.н., проф.
Олійник А.Ю.

д.ю.н., проф.
Шаповал В.М.

Скибенко О.І.

100 Конституційноправовий статус
прокуратури
України в умовах
реформування

26.12.2019

26.12.2019

29.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.
Доцільно «Право
Українського
народу на участь
у законодавчій діяльності: сучасний
стан та перспективи вдоскона
лення».

Тема є занадто широкою для
кандидатських
дисертацій

Викликає сумнів
щодо актуальності
теми, оскільки
захищено кілька
докторських дисертацій із зазначеної проблематики

32

Панченко О.С.

104 Конституційне
Федорчук І.І.
право на житло:
організаційноправовий механізм
реалізації

103 Розвиток законодавства України
про правосуддя

д.ю.н., проф.
Борденюк В.І.

д.ю.н., проф.
Шаповал В.М.

Національна академія
державного
управління
при Президентові
України

Національна академія
державного
управління
при Президентові
України

26.12.2019

26.12.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Борисова К.С.
«Конституційні засади забезпечення
права громадян на
житло в Україні»,
2013 р.)

Тема є занадто
вузькою, адже
автору доведеться
вести мову виключно тільки про
розвиток законодавства України
про правосуддя.
І, до того ж, розвиток демонструє
перехід від одного
якісного стану до
іншого, вищого,
а тому доцільніше
вести мову про
«удосконалення».

33

107 Захист Вітчизни,
незалежності та

Бєлєвцова О.С.

к.ю.н., доц.
Марчук М.І.

к.ю.н., доц.
Ільєва Н.В.

106 Конституційноправові основи
дотримання нотаріальної таємниці
в Україні
Крістєва Е.А.

д.ю.н., доц.
Дробуш І.В.

105 Правове забезПоліщук Т.С.
печення реалізації
економічних прав
та свобод людини
і громадянина
в сфері місцевого
самоврядування

Харківський
національний

Одеський
національний
університет
імені І.І. Мечникова

Національний
університет
«Острозька
академія»

26.02.2019

19.11.2019

28.11.2019

Тема дослідження
потребує відме-

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.
У тексті Конституції України відсутні основи, які
б забезпечували
дотримання нотаріальної таємниці.
Загалом про нотаріат згадується
лише у ст. 92 Конституції України.

Викликає сумнів
відповідність теми визначеному
напрямку дослідження. Виконавцю бажано було б
зазначити про місцеве самоврядування якої країни
йдеться.

34

108 Інформація як
Венглінський
об’єкт конституО.О.
ційно-правових
відносин керівника
(уточнення теми)

територіальної
цілісності України
як конституційний обов’язок її
громадян

к.ю.н., доц.
Бакумов О.С.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

університет
внутрішніх
справ

28.05.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

жування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Мирюгіна В.О.
«Конституційний
обов’язок громадянина захищати
Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність
України», 2015 р.)

35

д.ю.н., проф.
Петришин О.В.

111 Принцип верховенства пра- Цувіна Т.А.
ва у цивільному судочинстві: теоретико-прикладне
дослідження

д.ю.н., проф.
Гриняк А.Б.

д.ю.н., проф.
Крупчан О.Д.

Пожоджук Р.В.

Виконавець

Науковий
консультант

110 Інтерпретаційне право:
Гайдулін О.О.
методологічні засади теорії
цивілістичної інституціоналізації

109 Споживчі відносини у цивільному праві України

№

Назва
дисертації

Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

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

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

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

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

21.06.2019

18.12.2019

18.09.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

36

Дерій О.О.

Виконавець

115 Механізм правоЧернега В.М.
вого регулювання
сімейних відносин

114 Теоретичні основи нотаріальних
процесуальних
правовідносин

№

Назва
дисертації

Колісникова Г.В.

113 Споживчі договори в цивільному праві України

д.ю.н., проф.
Стефанчук Р.О.

д.ю.н., проф.
Фурса С.Я.

Науковий
консультант

Навчальнонауковий
інститут

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Наукова
установа

05.02.2019

18.06.2019

Дата за
твердження
(число, мі
сяць, рік)

22.11.2019

22.11.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Зміст
зауваження

Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

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

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

112 Цивільно-правові засоби
забезпечення свободи підприємницької діяльності в
Україні

37

117 Оціночні поняття в цивільному
праві України
Музика Т.О.

116 Цивільно-правове Костова Н.І.
регулювання договірних відносин,
що виникають при
здійсненні електронної комерції
д.ю.н., проф.
Сафончик О.І.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

«Юридичний інститут ДВНЗ
«Київський
національний
економічний
університет
імені Вадима
Гетьмана»

22.11.2019

22.05.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже затверджених тем
дисертацій та

Тема занадто вузька для докторської
дисертації та потребує відмежу
вання від уже затверджених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Василенко О.С.
«Уніфікація правил електронної
комерції в рамках
ЮНСІТРАЛ»,
2014 р.)

затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Пономаренко
О.М. «Теорія та
практика правового регулювання
сімейних відносин», 2015 р.)

38

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Синєгубов О.В.

119 Проблеми правового регулювання відносин
з влаштування
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського
піклування
Єфремова І.О.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

118 Механізм компен- Рубан О.О.
сації майнових та
немайнових втрат
в цивільному
праві

30.10.2019

22.11.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже затверджених тем
дисертацій та
захищених робіт
(Калініченко І.В.
«Сімейні форми
влаштування
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування»,
2013 р.; Кмецінсь
ка У.В. «Патронат

Тема занадто вузька для докторської
дисертації

захищених робіт
(Кравчук Д.С.
«Темпоральні
оціночні поняття
в цивільному
праві України»,
2018 р.)

39

Романович Ю.С.

Цезарева М.І.

121 Інформаційні технології як
об’єкт цивільно-правових
відносин

Виконавець

120 Валютні правовідносини:
цивільно-правовий аспект

№

Назва
дисертації

д.ю.н.
Булат Є.А.

д.ю.н., доц.
Патерило І.В.

Науковий
керівник

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

21.11.2019

21.11.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

як форма влаштування дітей-сиріт і
дітей, позбавлених
батьківського піклування», 2016 р.;
Козак О.М. «Договір про влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у прийомну сім’ю»,
2018 р.)

40

д.ю.н., с.н.с.
Бабаскін А.Ю.

д.ю.н., проф.
Майданик Р.А.

д.ю.н., проф.
Мельник Я.Я.

126 Уніфікація трасту в міжна- Плиска Ю.В.
родному приватному праві:
порівняльно-правова характеристика правових систем
країн континентального та
загального права»

127 Правові обмеження в цивільному процесі України

Григорчук О.О.

д.ю.н. проф.
Притика Ю.Д.

125 Підстави для відмови у
Хоперія А.А.
визнанні та наданні дозволу на виконання рішення
міжнародного комерційного
арбітражу
(уточнення теми)

Плавич І.В.

124 Договір позики в цивільному праві України

к.ю.н., доц.
Ткалич М.О.
д.ю.н., с.н.с.
Тимченко Г.П.

Панченко Б.М.

123 Змагальність в цивільному Ханаєва Е.Г.
процесуальному праві США
та України

122 Особливості цивільно-правової відповідальності у
сфері професійного спорту

Київський університет права НАН
України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

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

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

Запорізький національний університет

23.12.2019

25.10.2019

25.03.2019

23.05.2019

26.03.2019

27.12.2019

41

Боєр В.С.

Будянський М.П. к.ю.н.
КоломієцьЛюдвіг Є.П.

131 Цивільно-правовий захист
авторських прав на аудіовізуальні твори в мережі
Інтернет

к.ю.н.
Зеров К.О.

133 Постачальники послуг про- Гайдай К.О.
міжного характеру в інформаційній сфері як учасники
цивільних правовідносин

Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

к.ю.н.
Науково-дослідний
Дорошенко О.Ф. інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

132 Правове регулювання
Брудняк С.В.
корисних моделей в Україні
та світі (на прикладі діяльності малих та середніх
підприємств)

Навчально-науковий
інститут «Юридичний інститут ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені
Вадима Гетьмана»

Кваснікевич О.А. к.ю.н., доц.
Львівський державВерба-Сидор О.Б. ний університет
внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Львівський державВерба-Сидор О.Б. ний університет
внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Львівський державВерба-Сидор О.Б. ний університет
внутрішніх справ

130 Виконання судових рішень
про стягнення аліментів на
утримання дітей

129 Закінчення провадження
Воробель У.Б.
без ухвалення рішення суду
в цивільному судочинстві

128 Приватний виконавець як
суб’єкт виконавчих процесуальних правовідносин

26.11.2019

26.11.2019

25.11.2019

25.09.2019

25.09.2019

25.09.2019

42

д.ю.н., проф.
Орлюк О.П.

к.ю.н., доц.
Дідук А.Г.

139 Правочини в мережі Інтер- Мостова Г.І.
нет як підстава виникнення
цивільних правовідносин

Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

к.ю.н.
Науково-дослідний
Дорошенко О.Ф. інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

138 Зловживання майновими
Молочна І.С.
правами на об’єкти промислової власності у фармацевтичній сфері

Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

к.ю.н.
Штефан А.С.

Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

137 Компенсація як форма від- Корнієнко Я.В.
шкодування майнової шкоди за порушення авторського права і суміжних прав

Зозулюк А.М.

136 Відеогра як об’єкт права
інтелектуальної власності

Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

к.ю.н., доц.
Науково-дослідний
Кашинцева О.Ю. інститут інтелектуальної власності
НАПрН України
к.ю.н.
Зеров К.О.

Гоменюк А.О.

135 Договір про виконання
Довбиш О.С.
робіт зі створення об’єктів
права інтелектуальної власності у сфері інформаційнокомунікаційних технологій

134 Додаткова правова охорона
винаходів у сфері фармації: порівняльно-правовий
аспект

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

43

к.ю.н.
Науково-дослідний
Кашинцева О.Ю. інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

Падучак О.І.

Старовіт О.М.

Юровський А.Г.

Лопащук І.Д.

142 Булінг неповнолітніх як
підстава цивільно-правової
відповідальності

143 Правова охорона зелених
технологій

144 Поширення недостовірної
інформації як підстава
цивільно-правової відповідальності

145 Висновок експерта як засіб
доказування у цивільному процесуальному праві
України

к.ю.н.
Простибоженко О.С.

к.ю.н., доц.
Дідук А.Г.

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

Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

к.ю.н., доц.
Науково-дослідний
Кашинцева О.Ю. інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

141 Примусове відчуження прав Нерсесян А.І.
на винаходи, які стосуються
лікарських засобів

д.ю.н., проф.
Орлюк О.П.

к.ю.н., доц.
Науково-дослідний
Чомахашвілі О.Ш. інститут інтелектуальної власності
НАПрН України

140 Компонування напівпровід- Музика О.М.
никових виробів як об’єкт
права інтелектуальної
власності

27.02.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

44

Воськало А.Ю.

Норов Г.О.

149 Припинення дії, яка порушує право, як спосіб
захисту цивільних прав

к.ю.н.
Круковес В.В.

д.ю.н., проф.
Калаур І.Р.

д.ю.н., проф.
Гриняк А.Б.

147 Захист прав приватної влас- Погрібна О.В.
ності на житло

148 Здійснення та захист авторських і суміжних прав
дитини

к.ю.н.
Кочин В.В.

146 Приватноправові відносини Костів М.Т.
з іноземним елементом з надання грантової допомоги

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

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

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

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

24.07.2019

27.03.2019

27.03.2019

27.03.2019

45

к.ю.н.
Гетманцев М.О.

153 Підстави звільнення від
доказування в цивільному
судочинстві
Осіпова І.І.

д.ю.н., проф.
Крупчан О.Д.

152 Конституційна скарга як
Запорожець В.І.
національний засіб юридичного захисту прав людини
у приватноправовій сфері

Заєць-Терех В.А. к.ю.н.
Пожоджук Р.В.

151 Цивільно-правове регулювання правочинів, що
укладені за допомогою
технічних засобів з використанням мережі Інтернет

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

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

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

д.ю.н., проф.
Науково-дослідний
Федорченко Н.В. інститут приватного
права і підприємництва імені академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

Біцадзе З.І.

150 Захист суб’єктивних прав
учасників сімейних відносин за законодавством
Грузії та України

27.11.2019

26.09.2019

26.09.2019

18.09.2019

46

Гретченко П.Є.

д.ю.н., проф.
Заіка Ю.О.

157 Охорона та управління
спадковим майном за цивільним законодавством
України

Куриленко С.О.

д.ю.н., проф.
Гриняк А.Б.

д.ю.н., проф.
Дзера О.В.,
д.ю.н.
Примак В.Д.

к.ю.н.
Простибоженко О.С.

156 Нотаріальна діяльність
Марченко В.М.
у сфері здійснення та захисту суб’єктивних цивільних
прав

155 Компенсація моральної
Кравченко К.В.
шкоди, завданої порушенням абсолютних цивільних
прав: вітчизняний і зарубіжний досвід

154 Позбавлення батьківських
прав як захід сімейно-правової відповідальності за
законодавством України

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

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

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

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

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019
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163 Експертиза в сфері інтелек- Яницька Є.І.
туальної власності

д.ю.н., проф.
Харитонова О.І.

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., доц.
Чанишева А.Р.

162 Захист прав фізичної особи при індивідуальному
будівництві у місті: теорія
та практика
Сауляк Р.В.

к.ю.н., доц.
Національний уніЦибульська О.Ю. верситет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національна академій внутрішніх справ

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

161 Поняття та види спадкуМаньковсьвання за цивільним законо- кий В.В.
давством України, Литви та
Польщі: порівняльно-правовий аналіз

160 Цивільно-правові наслідки Біцюк А.В.
визнання необґрунтованими
активів
(зміна теми)
к.ю.н., доц.
Зубар В.М.

к.ю.н., доц.
Пилипенко С.А.

159 Принцип розумності в цивільному процесі України
Бойко В.В.

д.ю.н., проф.
Заіка Ю.О.

158 Відшкодування шкоди поКозак І.А.
страждалим від політичних
репресій в Україні

07.05.2019

07.05.2019

07.05.2019

02.12.2019

26.11.2019

27.11.2019
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Толмачевська Ю.О. д.ю.н., проф.

166 Цивільно-правове регулювання відносин у сфері
кіберспорту

д.ю.н., проф.
Голубєва Н.Ю.

169 Порівняльно-правова хаМосковчук Д.О.
рактеристика електронних
доказів в Європейських
країнах та країнах загального права

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., проф.
Голубєва Н.Ю.

168 Доказування в справах про
захист честі, гідності та
ділової репутації фізичних
осіб
Полегенький В.С.

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

167 Цивільно-правовий захист Кучерявенко В.С. к.ю.н., доц.
особистих немайнових прав
Фасій Б.В.
представників органів правосуддя, порушених в ЗМІ

Харитонов Є.О.

д.ю.н., доц.
Чанишева А.Р.

Байталюк Д.Р.

165 Право довірчої власності
як спосіб забезпечення
виконання зобов’язання
в Україні

к.ю.н., доц.
Мазуренко С.В.

Сатулова Д.І.

164 Здійснення та захист прав
інтелектуальної власності
в сфері ресторанного та
готельного бізнесу

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019
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к.ю.н., доц.
Янишен В.П.

д.ю.н., проф.
Яроцький В.Л.

175 Обгорткові ліцензійні дого- Анісімов К.Г.
вори у цивільному праві та
судовій практиці України,
США і країн ЄС

Покровська А.О. д.ю.н., доц.
Пучковська І.Й.

174 Захист персональних даних Худолій Т.І.
фізичних осіб в мережі
Інтернет

173 Самозахист у договірних
відносинах

д.ю.н., проф.
СпасибоФатєєва І.В

172 Односторонні дії в корпора- Приходько А.С.
тивних правовідносинах

к.ю.н., доц.
Блащук Т.В.

к.ю.н., проф.
Борисова В.І.

Орловська Я.Б.

171 Договірні форми правового Аюпова Е.Р.
регулювання відносин
у сфері технологій хмарних
обчислень

170 Особисте немайнове право
фізичної особи на безпечне
для життя і здоров’я довкілля

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Острозька
академія»

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

28.11.2019
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д.ю.н., проф.
Надьон В.В.

178 Договір між колишнім по- Шатохін Б.А.
дружжям щодо визначення
місця проживання спільних
дітей, участі у забезпеченні
умов їхнього життя та їх вихованні у сімейному праві
України
(перезатвердження теми)

к.ю.н., доц.
Чалий Ю.І.

Профатіло Г.Р.

180 Особисті немайнові права
здобувачів освіти

Харківський національний університет
внутрішніх справ

ний університет
Г.С. Сковороди

к.ю.н., доц.

Харківський націоПономаренко О.М. нальний педагогіч-

179 Договірне регулювання алі- Гелашвілі А.Г.
ментних правовідносин

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

к.ю.н., доц.
Національний юриДомашенко М.В. дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

177 Договір підряду на виконан- Турченко І.В.
ня робіт по спорудженню
автомобільних доріг з подальшим експлуатаційним
утриманням за цивільним
законодавством України

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

к.ю.н., доц.
Мороз М.В.

176 Договір прокату транспорт- Тиндик М.П.
ного засобу за цивільним
законодавством України

26.02.2019

28.10.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019
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Власенко А.С.

Сітченко Г.М.

182 Реорганізація юридичної
особи приватного права

183 Венчурне інвестування
інноваційної діяльності:
цивільно-правовий аспект

Чорномаз Б.В.

Федосеєв Д.А.

Палінчак А.О.

185 Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої
пацієнту

186 Спадкування за законом за
римським правом і сучасним цивільним правом
України

187 Договір про створення на
замовлення і використання
комп’ютерної програми

184 Принцип судового керівни- Яцина В.Б.
цтва в цивільному судочинстві

Чумак Р.В.

181 Договір про надання юридичних послуг

к.ю.н.
Анікіна Г.В.

к.ю.н.
Сердечна І.Л.

д.ю.н., проф.
Гринько С.Д.

к.ю.н., проф.
Кройтор В.А.

д.ю.н., проф.
Жорнокуй Ю.М.

д.ю.н., проф.
Жорнокуй Ю.М.

к.ю.н., проф.
Кройтор В.А.

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Харківський національний університет
внутрішніх справ

Харківський національний університет
внутрішніх справ

Харківський національний університет
внутрішніх справ

Харківський національний університет
внутрішніх справ

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

24.12.2019

24.12.2019

28.05.2019

23.04.2019
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к.ю.н., доц.
Черняк О.Ю.

к.ю.н.
Майка Н.В.

190 Недоговірні підстави набут- Білецький Н.Т.
тя права власності на об’єкт
незавершеного будівництва

191 Договір таймшеру у цивіль- Музика М.В.
ному праві

к.ю.н., доц.
Трач О.М.

Сердечна І.Л.

Безкоровальна М.В. к.ю.н.

189 Скасування судового рішен- Скиба Ю.В.
ня як повноваження суду
в цивільному процесі

188 Припинення зобов’язання
із договору довічного
утримання (догляду)

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019
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Назва
дисертації
Виконавець

193 Інститут сурогатного материнства
у міжнародному
приватному праві
Плекан Е.Р.

192 Перегляд судових Менюк Д.О.
рішень за нововиявленими або
виключними
обставинами у цивільному процесі
України

№

д.ю.н., доц.
Юркевич Ю.М.

д.ю.н., с.н.с.
Тимченко Г.П.

Науковий
керівник

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

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

31.01.2019

31.01.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний (число, мі
заклад)
сяць, рік)

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

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Давидюк Х.В.
«Правове регулю
вання застосування допоміжних

Тема співпадає
з темою Лаврова В.В. «Перегляд
судових рішень
за нововиявленими та виключними обставинами
у цивільному
судочинстві»
(№ 238 цього
Переліку)

Зміст
зауваження

54

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

196 Договір банківського вкладу
(депозиту) в цивільному праві
України)
д.ю.н., с.н.с.
Бабаскін А.Ю.

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

195 Представництво
Мойсеєнко Т.А. д.ю.н., проф.
адвокатом в нотаФурса С.Я.
ріальному процесі

Д’яченко Т.Г.

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

д.ю.н., проф.
Фурса С.Я.

194 Функції нотаріату Кияниця Л.В.
в Україні

31.10.2019

28.02.2019

28.02.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Спіжов В.В. «Договір банківського
вкладу (депозиту) за цивільним
законодавством
України», 2009 р.;

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Викликає сумнів
щодо актуальності
теми

репродуктивних
технологій»,
2017 р.)

55

Ткачук В.О.

198 Доменні імена як Колесниоб’єкти цивільних ченко Д.В.
прав

197 Суб’єкти доказування в цивільному судочинстві
України

к.ю.н., доц.
Ващинець І.І.

Київський
університет
права НАН
України

д.ю.н., доц.
Київський
Грабовська О.О. національний
університет
імені Тараса
Шевченка

23.12.2019

28.11.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Вавілова К.Б.
«Процесуальноправове становище суб’єктів
доказування в цивільному процесі
України», 2014 р.)

Ющенко О. В.
«Забезпечення
виконання
зобов’язань за
договором банківського вкладу
(депозиту)»,
2018 р.)

56

Вишневська А.А. к.ю.н., доц.
199 Цивільно-правове забезпечення
Шкребець Д.В.
виконання судових
рішень в Україні
та Європі: законодавство та судова
практика

Київський
університет
права НАН
України

23.12.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Брагіна М.О.
«Визнання та виконання судових

(Бойко Д.В. «Правова природа
доменних імен
Інтернет», 2005 р.;
Бонтлаб В.В.
«Цивільно-правове регулювання
доменних імен»,
2006 р.; Грицай
В.І. «Цивільноправовий режим
доменних імен»,
2015 р.;
Цибізова С. А.
«Правовий режим
доменних імен:
цивільно-правовий аспект»,
2018 р.)

57

к.ю.н., доц.
Проценко І.М.

д.ю.н., доц.
Юркевич Ю.М.

202 Цивільна правоГобечій І.Т.
суб’єктність
юридичних осіб
у сфері надання
правничих послуг
в Україні

Шалдибін М.В. к.ю.н., доц.
Шкребець Д.В.

Гуцол В.В.

201 Правове регулювання міжнародного викрадення
дітей: цивільноправові аспекти

200 Касаційне провадження в цивільному процесі
України: законодавство та судова
практика

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Київський
університет
права НАН
України

Київський
університет
права НАН
України

25.09.2019

23.12.2019

23.12.2019

Тема занадто
вузька

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Помазанов А.
В. «Касаційний
перегляд судових
рішень у цивільному процесі
України», 2017 р.)

рішень у цивільних та комерцій
них спорах
в Європейському
Союзі», 2015 р.)

58

203 Цивільно-правове регулювання
відносин у сфері
реалізації репродуктивних прав
в Україні
Заболотна М.Р.

к.ю.н., доц.
Дутко А.О.

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

25.09.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Антонов С.В.
«Цивільно-правове регулювання
відносин у сфері
застосування допоміжних репродуктивних технологій:
проблеми теорії та
практики», 2014 р.;
Давидюк Х.В.
«Правове регулювання застосування
допоміжних репродуктивних технологій», 2017 р.;
Головащук А.П.
«Цивільно-правове
регулювання відносин пов’язаних
із застосуванням
допоміжних репродуктивних технологій», 2017 р.)

59

Романська І.В.

205 Цивільно-правове регулювання
кондикційних
зобов’язань
в Україні

206 Цивільно-правова Фоменко Я.Є.
відповідальність
за невиконання
грошових
зобов’язань

Патько Н.Я.

204 Цивільна проце
суальна право
суб’єктність
малолітніх та неповнолітніх осіб

д.ю.н., доц.
Юркевич Ю.М.

к.ю.н., доц.
Андрусів У.Б.

д.ю.н., доц.
Юркевич Ю.М.

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

25.09.2019

25.09.2019

25.09.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Ваштарева Є.А.
«Кондикційні
зобов’язання»,
2016 р.)

Тема занадто
вузька.
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Дербакова
Ю.А. «Цивільна
правосуб’єктність
неповнолітніх»,
2005 р.)
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207 Цивільно-правове Зборівський Ю.Я. д.ю.н., проф.
регулювання транКоссак В.М.
сплантації анатомічних матеріалів
людини

в іноземній валюті

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

22.10.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Берлізев В.Я.
«Трансплантація
органів та анатомічних матеріалів
людині: цивільноправові аспекти»,
2005 р.;

захищених робіт
(Тарасенко Л.В.
«Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових
зобовязань»,
2006 р.;
Жагорнікова Т.О.
«Відповідальність
за порушення грошового зобов’я
зання в цивільному праві України», 2013 р.)
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209 Цивільно-правове регулювання
послуг

208 Значні правочини
господарських
товариств

Кінаш Д.В.

доц.
Квіт Н.М.

Гринишин Х.М. к.ю.н., доц.
Тарасенко Л.Л.

Львівський
національний
університет

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

22.10.2019

22.10.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення.
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Лантінов Ю.Ф.
«Значні правочини статутних
господарських
товариств: поняття та порядок
вчинення»,
2014 р.)

Пташник І.Р.
«Цивільно-правове
регулювання трансплантації в Україні», 2016 р.)
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210 Правова охорона
добре відомих
торговельних
марок в Україні

з біобанкінгу стовбурових клітин
людини

Фенюк А.Р.
інститут
інтелектуальної власності
НАПрН
України

Науково-

Чомахашвілі О.Ш. дослідний

к.ю.н., доц.

імені Івана
Франка

26.11.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Сисоєнко І.В.
«Цивільно-правова охорона добре
відомих торговельних марок
в Україні та зарубіжних країнах»,
2013 р.; Костенко
К.О. «Охорона
прав на добре
відомі торговельні
марки», 2018 р.)

дисертацій та захищених робіт
(Омельченко О.П.
«Правове регулювання діяльності
біобанків: цивільно-правовий
аспект», 2017 р.)
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212 Правове регулю- Костів О.З.
вання відносин
колективного
управління майновими авторськими
та суміжними
правами

211 Інститут безпідТкачук А.В.
ставного збагачення у праві України

д.ю.н., проф.
Калаур І.Р.

к.ю.н.
Простибоженко О.С.

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

27.03.2019

27.02.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Гуц Н.Б.

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Гончаров І.М.
«Цивільно-правові зобов’язання,
що виникають
внаслідок безпідставного
збагачення (порівняльно-правове
дослідження за
законодавством
України та країн
Європейського
Союзу)», 2016 р.)
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213 Механізми захисту Зима Н.Ф.
прав дітей: порівняльно-правове
дослідження
д.ю.н., проф.
Фатхутдінова О.В.
д.ю.н., проф.
Федорченко Н.В.

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

24.07.2019

Тема сформульована занадто широко та потребує
відмежування від
уже затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Сергієнко О.В.
«Захист прав та
інтересів дітей за
сімейним законодавством України», 2016 р.)

«Договір колективного управління майновими
правами суб’єктів
авторського права
і суміжних прав»,
2017 р.;
Подолєв О.О. «Колективне управління авторськими
та суміжними правами за законодавством України та
суміжних країн»,
2018 р.)
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Шульгін А.А.

215 Електронні гроші
як об’єкт цивільних прав

216 Договір міжнарод- Коломієць Я.В.
них перевезень
вантажів морським транспортом

Любарець Д.Д

214 Правові засади
функціонування
закладів охорони
здоров’я

д.ю.н., с.н.с.
Король В.І.

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені

інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

Науково-

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

Бернацький М.В. дослідний

к.ю.н.

к.ю.н.
Кочин В.В.

26.09.2019

18.09.2019

18.09.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Петрофанова К.Р.
«Цивільно-правова характеристика
електронних грошей», 2015 р.)

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження
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Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

218 Договір аудиту в
цивільному праві
Кудрявцев К.В. д.ю.н., проф.
Гриняк А.Б.

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

217 Правові наслідки Опанащук Ю.Ю. к.ю.н.
правочинів, вчинеГетманцев М.О.
них з порушенням
вимоги закону
про обов’язкове
нотаріальне посвідчення

академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

27.11.2019

27.09.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
вузькою

робіт (Микита І.Р.
«Приватноправове
регулювання договірних відносин
міжнародного
морського перевезення вантажів»,
2013 р.)
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220 Порушення, оспо- Гевко Б.Л.
рення та невизнання корпоративних прав

219 Способи забезпе- Морозов М.С.
чення виконання
зобов’язань за договором будівельного підряду

д.ю.н., проф.
Калаур І.Р.

д.ю.н., проф.
Пленюк М.Д.

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

27.11.2019

27.11.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Березовський
В.В. «Договір
будівельного підряду в Україні:
цивільно-правовий аспект»,
2015 р.)
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222 Захист прав та
Лебедєва Г.В.
інтересів фізичних
осіб, порушених
внаслідок використання об’єктів
права інтелектуальної власності
(зміна теми)

221 Довірча власність Ходирєва А.В.
у цивільному праві України

к.ю.н., доц.
Глиняна К.М.

д.ю.н., проф.
Бичкова С.С.

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національна академій
внутрішніх
справ

26.07.2019

29.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Буяджи Г.В. «Довірча власність і
транспортоподібні
конструкції: імплементація міжнародних стандартів
у цивільне право
України», 2018 р.)
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к.ю.н., доц.
Берназ-Луковецька О.М.

д.ю.н., проф.
Давидова І.В.

225 Наслідки правоТищук Н.О.
чинів, укладених
(вчинених) малолітніми та неповнолітніми особами за цивільним

к.ю.н., доц.
Мазуренко С.В.

224 Спадкування ІТАліна С.С.
об’єктів за сучасним цивільним
законодавством
(уточнення теми)

223 Правова охорона Невзоров О.В.
прав інтелектуальної власності
на архітектурні
рішення та дизайн
будівель
(зміна теми)

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

02.12.2019

17.10.2019

17.10.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Греков Є.А.
«Авторське право
на твори архітектури», 2007 р.;
Вербицька А.О.
«Твір архітектури
як об’єкт авторського права»,
2018 р.)
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226 Правові наслідки Плюшко Д.С.
припинення шлюбу за законодавством України

законодавством
України
(зміна теми)

к.ю.н., доц.
Глиняна К.М.

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

07.05.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Райчук А.Б.
«Припинення
шлюбу та його
правові наслідки»,
2004 р.;
Сафончик O.I.
«Правове регулювання припинення
шлюбу в Україні»,
2004 р.; Болховітінова А.Б. «Припинення шлюбу
за законодавством
України», 2009 р.;
Драгомирова Ю.В. «Правові
наслідки

(Шевчишин О.І.
«Недійсність правочинів, вчинених
неповнолітніми»,
2017 р.)

71

227 Договір перевезення пасажирів
повітряним транспортом
Приленський І.Г.

к.ю.н., доц.
Фасій Б.В.

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

07.05.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
(можливо, за
законодавством
України).
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Морозова С.Є.
«Правове регулювання договорів
повітряних перевезень», 2002 р.;

припинення
шлюбу за законодавством України
та окремих країн
ЄС», 2016 р.;
Грицишина Л.В.
«Припинення
шлюбу в сімейному праві», 2018 р.)
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Черненко Г.І.

229 Спортивні контракти з неповнолітніми

230 Цивільно-правоСвистун О.С.
вий захист прав
акціонерів: порівняльний аналіз
за законодавством
України та зарубіжних країн

Шовкун К.І.

228 Цивільно-правове регулювання
участі штучного
інтелекту в приватно-правових
відносинах
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

д.ю.н., проф.
Національний
Харитонова О.І. університет
«Одеська
юридична
академія»

д.ю.н., проф.
Давидова І.В.

д.ю.н., проф.
Давидова І.В.

17.10.2019

07.05.2019

07.05.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Шмалій О.В. «Договір міжнародного повітряного
перевезення пасажирів та багажу»,
2017 р.)

73

231 Цивільно-правова Колодін А.О.
відповідальність
за невиконання чи
неналежне виконання договору

д.ю.н., проф.
Сафончик О.І.

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

17.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

захищених робіт
(Щербина О.В.
«Правове становище акціонерів
за законодавством
України», 2000 р.;
Регурецька О.В.
«Охорона прав
акціонерів у цивільному праві»,
2005 р.;
Столярчук А.Л.
«Захист прав акціонерів у разі
припинення акціонерного товариства (цивільно-правовий аспект)»,
2013 р.; Ліщук
О.С. «Захист прав
акціонерів за
цивільним законодавством України», 2015 р.)

74

233 Зловживання ци- Данилець Л.В.
вільними процесуальними правами
д.ю.н., проф.
Голубєва Н.Ю.

232 Цивільно-правова Бенецький С.Д. д.ю.н., проф.
відповідальність
Сафончик О.І.
сторін договору
про надання туристичних послуг

чартеру (фрахтування)

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

17.10.2019

17.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Лупп В.А. «Цивільно-правова
відповідальність
за неналежне
надання туристичних послуг»,
2014 р.)

75

234 Дизайнерське
рішення у сфері
індустрії моди як
об’єкт цивільних
прав
Кібець Є.М.

к.ю.н., доц.
Таш’ян Р.І.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

22.11.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Бичковська М.Є.
«Охорона прав
інтелектуальної
власності на незареєстровані

(Руденко В.Б.
«Зловживання
цивільними процесуальними правами в Україні»,
2007 р.; Бойчук
Т.І. «Зловживання
цивільними процесуальними правами в Україні»,
2016 р.; Ткачук
А.О. «Зловживання процесуальними правами у
цивільному процесі України»,
2016 р.)

76

Мороз І.М.

236 Договір про задо- Горбачова В.С.
волення вимог іпотекодержателя за
цивільним законодавством України

235 Договір найму
(оренди) транспортного засобу
з екіпажем, який
його обслуговує,
за цивільним
законодавством
України

д.ю.н., проф.
Яроцький В.Л.

к.ю.н., доц.
Баранова Л.М.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

22.11.2019

22.11.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Кандаєва Д.Р.
«Способи задоволення вимог

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Севост’яненко
М.О. «Відповідальність за
договором оренди
транспортного засобу з екіпажем за
цивільним законодавством України», 2013 р.)

дизайни в сфері
індустрії моди»,
2018 р.)

77

238 Перегляд судових
рішень за нововиявленими та
виключними обставинами
у цивільному
судочинстві

237 Обмеження свободи договору в
цивільному праві
України

Лавров В.В.

Расько Ю.О.

к.ю.н., проф.
Комаров В.В.

д.ю.н., проф.
Явор О.А.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

22.11.2019

22.11.2019

Тема співпадає
з темою
Менюк Д.О.
«Перегляд судових рішень за
нововиявленими
або виключними
обставинами у цивільному процесі
України»
(№ 192 цього
Переліку)

Тема співпадає
з темою ЗозуліСавіцької О.П.
«Обмеження
свободи цивільноправового договору»
(№ 242 цього
Переліку)

іпотекодержателя
на предмет іпотеки за цивільним
законодавством
України», 2016 р.)

78

241 Право на медичне Кохан С.В.
втручання та його
здійснення
д.ю.н., проф.
Сліпченко С.О.

Коломієць М.В. к.ю.н., доц.
Руденко Л.Д.

240 Корпоративний
договір: порівняльно-правовий
аспект

Кисельова О.І.

Кислощаєва М.В. д.ю.н., доц.

239 Судовий захист
немайнових прав
працівників

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Сумський
державний
університет

Сумський
державний
університет

23.04.2019

12.12.2019

14.11.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Шевченко А.С.
«Цивільно-правова охорона інформованої згоди на
медичне втручання», 2013 р.;

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Сигидин М.М.
«Корпоративний
договір», 2016 р.)

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

79

242 Обмеження свобо- Зозуляди цивільно-пра- Савіцька О.П.
вового договору
к.ю.н.
Якимчук С.О.

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

23.10.2019

Тема співпадає
з темою
Расько Ю.О.
«Обмеження свободи договору
в цивільному
праві України»
(№ 237 цього
Переліку)

Дворніченко А.С.
«Цивільно-правове регулювання
інформованої
згоди на медичне
втручання»,
2016 р.)

80

Ковалишин О.Р.

Пожоджук Т.Б.

Виконавець

245 Національне законодавство Швидка Т.І.
та сучасна правова політика
держави в сфері економічної
конкуренції
(перезатвердження теми)

244 Правові запозичення в корпоративному праві України

243 Теоретичні проблеми господарсько-правового забезпечення безпеки підприємництва

№

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.
Задихайло Д.В.

д.ю.н., проф.
Беляневич О.А.

д.ю.н., проф.
Рєзнікова В.В.

Науковий
консультант

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

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

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

22.11.2019

24.07.2019

25.02.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.04)

81

250 Правовий статус боржника
у справі про банкрутсво

Гушилик А.Б.

Донецький юридичний інститут МВС
України
д.ю.н., доц.
Донецький юридичБутирський А.А. ний інститут МВС
України

к.ю.н., доц.
Кадала В.В.

249 Господарсько-правовий статус компаній, зареєстрованих
Єремєєв А.В.
резидентами України в офшорних зонах світу

д.ю.н., проф.
Пашков В.М.

Донецький юридичний інститут МВС
України

д.ю.н., доц.
Донецький націоЗахарченко А.М. нальний університет імені Василя
Стуса

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

Донецький юридичд.ю.н., доц.
ний інститут МВС
Бутирський А.А.
України

Останіна А.В.

Рябов Д.С.

Виконавець

Науковий
керівник

Гушилик С.М.

248 Представництво у господарському судочинстві
(уточнення теми)

247 Господарсько-правове забезпечення інноваційного
характеру фармацевтичної
діяльності
(уточнення теми)

246 Юридичне обслуговування
суб’єктів господарювання

№

Назва
дисертації

31.10.2019

31.10.2019

27.08.2019

25.09.2019

01.11.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

82

д.ю.н.
Олюха В.Г.

257 Господарсько-правовий
Пікуз О.І.
статус учасників корпоративного управління в банку

Кравчук А.С.

д.ю.н. проф.
Ніколенко Л.М.

д.ю.н.
Олюха В.Г.

Лига А.І.

254 Господарсько-правове забезпечення захисту прав споживачів

д.ю.н., проф.
Рєзнікова В.В.

256 Кабінет Міністрів України
як учасник господарського
судочинства

Худенко М.В.

253 Господарсько-правовий
статус осіб, які здійснюють
незалежну професійну діяльність

д.ю.н., доц.
Коверзнев В.О.

д.ю.н., доц.
Джабраілов Р.А.

Головань О.І.

252 Комерційна таємниця в не
добросовісній конкуренції

д.ю.н., доц.
Джабраілов Р.А.

255 Правовий режим майнових
Парусова Г.М.
прав у сфері господарювання

Гопанюк І.В.

251 Процедура врегулювання
спору за участю судді в господарському судочинстві

Інститут економікоправових досліджень НАН України

Інститут економікоправових досліджень НАН України

Інститут економікоправових досліджень НАН України

Інститут економікоправових досліджень НАН України

Інститут економікоправових досліджень НАН України

Інститут економікоправових досліджень НАН України

Інститут економікоправових досліджень НАН України

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

25.11.2019

25.11.2019

11.02.2019

83

д.ю.н., проф.
Цюра В.В.

260 Спеціальні способи захисту
корпоративних прав

д.ю.н., проф.
Рєзнікова В.В.

Курей М.О.

Острікова Т.Г.

262 Господарсько-процесуальна
відповідальність

263 Правове регулювання інституту авторизованого економічного оператора за законодавством України та країн
Європейського Союзу

д.ю.н. проф.
Гетманцев Д.О.

д.ю.н., проф.
Пацурія Н.Б.

261 Правове регулювання консал- Лишенюк В.К.
тингової діяльності

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф. Радзивілюк В.В.

259 Особливості провадження
Перекупко В.В.
у справах про банкрутство
окремих категорій боржників
(уточнення теми)
Смірнов Г.Ю.

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

258 Фірмові (комерційні) найме- Бортник А.-Ю.С. д.ю.н., проф.
нування за законодавством
Блажівська О.Є.
України та США: порівняльно-правовий аспект

28.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

23.09.2019

20.05.2019

84

к.ю.н.
Короленко В.М.

Сасімов О.А.

267 Правове регулювання природних монополій в Україні

к.ю.н.
Черненко О.А.

д.ю.н., с.н.с.
Король В.І.

Танасієнко В.М.

265 Третейський суд як орган
комерційного арбітрування

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

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

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

д.ю.н., проф.
Науково-дослідний
Бакалінська О.О. інститут приватного
права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
НАПрН України

266 Господарсько-правові засади Мінін Л.О.
грального бізнесу в Україні

Франкова А.В.

264 Системи публічних закупівель за законодавством
України та ЄС

26.09.2019

26.09.2019

24.07.2019

24.07.2019

85

273 Господарсько-правові основи Петросян О.Е.
нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

к.ю.н., доц.
Національний уніПетруненко Я.В. верситет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Матвійчук А.В.

272 Медіація як спосіб вирішення конфліктів у сфері господарювання

к.ю.н., доц.
Романадзе Л.Д.

к.ю.н., доц.
Національний уніПетруненко Я.В. верситет «Одеська
юридична академія»

Нікіфоров В.В.

271 Загальногосподарські гарантії виконання зобов’язань

Національний університет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., проф.
Подцерковний О.П.

270 Правове забезпечення біржо- Бондарчук А.М.
вої торгівлі сільськогосподарською продукцією

Національний університет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., проф.
Подцерковний О.П.

269 Порядок укладання та виконання корпоративних
договорів
Гулько О.О.

к.ю.н.
Науково-дослідний
Бакалінська О.О. інститут приватного
права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
НАПрН України

268 Зловживання процесуальни- Базилевський С.Б.
ми правами у господарському
процесі

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

07.05.2019

27.11.2019

86

к.ю.н., доц.
Бойчук Р.Р.

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Назва
дисертації
Іванов О.О.

Виконавець

к.ю.н., доц.
Гарагонич О.В.

Науковий
керівник

Академія
адвокатури
України

31.01.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Зміст
зауваження

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

278 Спрощене позовне провадження
у господарському
процесі

№

Черкас В.М.

277 Правові засоби управління
та мінімізації ризиків у господарській діяльності фізичних осіб підприємців

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Клименко О.В.

276 Конкурентно-правове регулювання ринків залізничної
галузі економіки України
к.ю.н., проф.
Мельник С.Б.

к.ю.н., доц.
Національний уніПетруненко Я.В. верситет «Одеська
юридична академія»

Могил Л.С.

275 Правове забезпечення використання криптовалют
в господарському обігу

Національний університет «Одеська
юридична академія»

к.ю.н., проф.
Мельник С.Б.

274 Господарсько-правове регу- Перов А.А.
лювання торговельних мереж
в Україні

87

280 Господарськоправовий статус
морського порту

279 Відповідальність
у процедурі банкрутства
(уточнення теми)

Аягут Н.Г.

Левшина Я.О.

д.ю.н., проф.
Ніколенко Л.М.

д.ю.н., проф.
Ніколенко Л.М.

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

31.10.2019

26.12.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
(доцільно чітко
визначити у назві дисертаційної роботи вид
юридичної відповідальності)

(адже відповідно до ст. 12
Господарського
процесуального
кодексу України
спрощене позовне
провадження визнається формою
господарського
судочинства)

88

к.ю.н. доц.
Київський
Гончаренко О.М. національний
торговельноекономічний
університет

д.ю.н. доц.
Київський
Запотоцька О.В. національний
торговельноекономічний
університет

284 Дозвільна система Мельник А.В.
у сфері екологічної
безпеки ПЕК

Київський
національний
торговельноекономічний
університет

Задорожний Б.Ю. д.ю.н. проф.
282 Конституційні
обов’язки держави
Мазаракі Н.А.
із забезпечення
свободи підприємницької діяльності

283 Правовий статус
Босенко Є.Ю.
саморегулівних
організацій оцінювачів

Інститут
економікоправових
досліджень
НАН України

281 Обмеження дії
Устименко А.В. д.ю.н.
принципу свободи
Олюха В.Г.
договору в договірних господарських
зобов’язаннях

31.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

25.11.2019

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
(доцільно у назві
роботи акцентувати увагу на
господарсько-правовому аспекті
проблематики)

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточ
нення
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к.ю.н.
Черненко О.А.

Павлусь Д.Б.

287 Управління
об’єктами комунальної власності

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

д.ю.н., доц.
Навчально-наСтефанчук М.М. уковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський націо
нальний
економічний
університет
імені Вадима
Гетьмана»
д.ю.н., проф.
Фатхутдінова О.В.,
д.ю.н., проф.
Федорченко Н.В.

Шадура О.О.

286 Роль місцевих
Гулак О.О.
органів влади
у реалізації державної екологічної
політики

285 Субсидіарна відповідальність
контролюючих
осіб за доведення
юридичної особи
до банкрутства

24.07.2019

24.07.2019

25.11.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
(необхідно більш
чітко визначити

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

90

289 Судовий розсуд
у господарському
процесі

288 Правове регулювання поводження
з побутовими відходами в Україні
та ЄС

Ужакін Ю.А.

Бакалінська О.О.

к.ю.н.

Кам’янецький О.Г. к.ю.н.
Бернацький М.В.

Науководослідний
інститут приватного права

Науководослідний
інститут приватного права
і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

27.11.2019

26.09.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Юрескул В.О.
«Правове регулювання поводження
з побутовими
відходами в Україні», 2008 р.).
Назву теми дослідження має
бути скореговано
відповідно до господарсько-правової проблематики

господарськоправову складову
наукової проблематики)
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Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

к.ю.н., доц.
Барахтян Н.В.

291 Рекодифікація
господарського
процесуального
законодавства
України
Волевський Л.В.

Національний
Василенко М.Д. університет
«Одеська
юридична
академія»

Слатвінська В.М. д.ю.н., проф.

290 Господарсько-правовий механізм
регулювання воднотранспортного
права

і підприємництва імені
академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН
України

22.11.2019

17.10.2019

Тема є занадто
широкою
для кандидатських дисертацій

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

(більш коректною вбачається
така редакція
«судовий розсуд
у господарському
судочинстві»)

92

Дибань М.П.

Пижова М.О.

Даниліна Ю.С.

294 Юридичні гарантії реалізації права працівників на
справедливу оплату праці

295 Правові проблеми працевлаштування в Україні

Мельник М.Б.

Виконавець

293 Доктрина гендерної рівності за трудовим законодавством України

292 Проблеми ефективності
трудового права України

№

Назва
дисертації

д.ю.н.,доц.
Шабанов Р.І.

д.ю.н., проф.
Ярошенко О.М.

д.ю.н., проф.
Іншин М.І.

д.ю.н., проф.
Іншин М.І.

Науковий
консультант

Харківський національний педагогічний університет
Г.С. Сковороди

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(12.00.05)

28.10.2019

22.02.2019

28.11.2019

23.09.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)
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Виконавець

299 Доктрина соціаль- Головань Т.Г.
ного діалогу як
складова побудови
соціально-трудових відносин
в Україні

№

Михайлова І.Ю.

298 Теоретико-правові засади
пенсійної системи України в умовах європейської
інтеграції

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.
Занфірова Т.А.

Смолярова М.Л.

297 Стимулювання суб’єктів
правовідносин у сфері праці: трудоправовий аспект

д.ю.н., доц.
Коваленко О.О.

Науковий
консультант

Харківський
національний
педагогічний
університет
Г.С. Сковороди

28.10.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Зміст
зауваження

21.06.2019

25.06.2019

28.05.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

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

д.ю.н., проф.
Могілевський Л.В.

296 Єдність та диференціація
Мельник В.В.
правового регулювання
нетипових форм зайнятості
населення в умовах Євроінтеграції

94

к.ю.н., доц.
Амелічева Л.П.

д.ю.н., проф.
Клемпарський М.М.

301 Правове регулювання праці Абдель
неповнолітніх в Україні та Фатах А.С.
в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз

Виконавець

Науковий
керівник

300 Юридична відповідальність Козлов О.С.
за порушення законодавства
про охорону праці

№

Назва
дисертації

Донецький юридичний інститут МВС
України

Донецький національний університет імені Василя
Стуса

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
(КАНДИДАТА НАУК)

27.11.2019

01.11.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

(Досін Б.В. «Соціальний діалог
в системі трудового права»,
2017 р.; Яцишин
В.В. «Принципи соціального
діалогу у сфері
праці» 2017 р.)

95

д.ю.н., проф.
Волинець В.В.

303 Правове регулювання медіа- Стратюк А.О.
ції, як способу вирішення
трудових спорів

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф
Волинець В.В.

д.ю.н., проф
Кучма О.Л.

306 Правове регулювання праці Васильєва В.В.
виборних працівників

307 Правове регулювання тру- Козаченко С.В.
дових відносин в аграрному
секторі України

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

305 Виникнення трудових
Бондаренко К.О. д.ю.н., проф.
правовідносин з науково-пеТищенко О.В.
дагогічними працівниками
закладів вищої освіти

304 Правове регулювання при- Комарницька М.В. д.ю.н., проф.
пинення трудових відносин
Іншин М.І.
за законодавством України

д.ю.н., проф.
Венедіктов С.В.

302 Правове регулювання тру- Олійник С.Д.
дової дисципліни за законодавством України

25.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

20.05.2019

15.04.2019

15.04.2019
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Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

313 Правовий статус керівника, Андрєєнков О.Є. д.ю.н., проф.
як суб’єкта організаційноЗанфірова Т.А.
управлінських відносин
в трудовому праві України

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

д.ю.н., проф.
Іншин М.І.

д.ю.н., проф.
Щербина В.І.

д.ю.н., проф.
Гришина Ю.М.

д.ю.н., проф.
Венедіктов С.В.

д.ю.н., проф.
Гришина Ю.М.

Чепова Л.О.

312 Правове регулювання соціального забезпечення
працівників у галузі освіти
в Україні

Куцевич А.А.

310 Правове регулювання порядку звільнення державних службовців
Таракан Ю.І.

Войтюк Л.М.

309 Правове регулювання
безпеки праці державних
службовців в Україні

311 Самозайнята особа як
суб’єкт соціального забезпечення

Табачник П.Я.

308 Правове регулювання підбору і прийняття працівників в Україні

25.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

25.10.2019
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к.ю.н., доц.
Трюхан О.А.

319 Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника
на працю

Луцик В.Б.

д.ю.н., доц.
Лагутіна І.В.

318 Право працівників на про- Ломей Д.В.
фесійну (службову) кар’єру
за законодавством України

к.ю.н., проф.
Сирота І.М.

д.ю.н., проф.
Іншин М.І.

316 Диференціація правового
Іваницький А.В.
регулювання робочого часу
в Україні та країнах ЄС
Краснова А.В.

д.ю.н., проф.
Венедіктов С.В.

315 Правове регулювання пере- Фоміна Г.Ю.
ведення та переміщення
працівників

317 Право працівників та їх
представників на інформування і консультування:
європейські стандарти та
законодавство України

д.ю.н., проф.
Кучма О.Л.

314 Правовий статус суб’єктів Дерев’янко А.І.
соціальної безпеки України

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

25.10.2019

28.11.2019

28.11.2019
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д.ю.н., проф.
Ярошенко О.М.

325 Правове регулювання
оплати праці в державному
секторі економіки

Мельник Я.О.

д.ю.н., проф.
Слюсар А.М.

д.ю.н., проф.
Ярошенко О.М.

д.ю.н., проф.
Ярошенко О.М.

324 Збереження комерційної
Клименко В.І.
таємниці як умова трудового договору

Волошина В.В.

Гафич О.І.

322 Гнучкий режим робочого
часу

323 Робота понад встановлену
норму тривалості робочого
часу

Опара Н.Г.

321 Творчі працівники як
суб’єкти трудових правовідносин
д.ю.н., проф.
Чанишева Г.І.

Онуфрієнко Д.В. д.ю.н., доц.
Лагутіна І.В.

320 Особливості регулювання
трудових відносин педагогічних працівників

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019
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Іванова Н. В.

328 Страховий випадок
як підстава виникнення правовідносин із
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н.,доц.
Шабанов Р. І.

331 Принцип свободи договорів Козир В.І.
про працю та заборони примусової праці у трудовому
праві

Харківський національний педагогічний університет
Г.С. Сковороди

д.ю.н., проф.
Харківський наПроцевський В. О. ціональний педагогічний університет
Г.С. Сковороди

д.ю.н., проф.
Харківський наМоскаленко О. В. ціональний педагогічний університет
Г.С. Сковороди

д.ю.н., проф.
Харківський наМоскаленко О. В. ціональний педагогічний університет
Г.С. Сковороди

д.ю.н., проф.
Слюсар А.М.

д.ю.н., проф.
Ярошенко О.М.

330 Особливості правового ре- Лисенко М. І.
гулювання охорони праці на
промислових підприємствах

Потабенко Л.В.

Шадей М.В.

327 Гендерна рівність у трудових правовідносинах

329 Бідність і малозабезпеченість як види соціального
ризику

Суліменко Д.В.

326 Правове регулювання оцінювання результатів трудової діяльності працівників

28.10.2019

28.10.2019

08.04.2019

18.12.2018

22.11.2019

22.11.2019

100

д.ю.н.,проф.
Харківський наМоскаленко О.В. ціональний педагогічний університет
Г.С. Сковороди
д.ю.н., проф.
Харківський наМоскаленко О.В. ціональний педагогічний університет
Г.С. Сковороди
к.ю.н., доц.
Харківський наГоц-Яковлєва О.В. ціональний педагогічний університет
Г.С. Сковороди
к.ю.н., доц.
Новіков Д.О.
к.ю.н., доц.
Коваленко К.В.

Сохань М.Ю.

333 Соціальний захист осіб
з сімейними обов’язками

334 Правове регулювання соці- Зайцев С.Ю.
ального захисту працівників
поліції в Україні та країнах
ЄС

335 Правове регулювання дер- Купченко Р.В.
жавної соціальної допомоги
сім’ям з дітьми в Україні

336 Трудоправовий статус керів- Григор’єва І.В.
ника юридичної особи

337 Особливості правового
Ворвуля М.В.
регулювання трудових
відносин детективів Національного антикорупційного
бюро України

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний педагогічний університет
Г.С. Сковороди

к.ю.н., доц.
Харківський наГоц-Яковлєва О.В. ціональний педагогічний університет
Г.С. Сковороди

332 Правове регулювання розі- Есман Н.О.
рвання трудового договору
з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу
у разі розголошення працівником комерційної таємниці

25.06.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

28.10.2019

101

Гиляка І.С.

Миросіп Н.В.

341 Забезпечення гендерної
рівності у трудових відносинах: вітчизняний та
зарубіжний досвід

342 Правові гарантії права на
пенсійне забезпечення

к.ю.н., доц.
Михайлова І.Ю.

д.ю.н., проф.

Могілевський Л.В.

Подорожній Є.Ю.

д.ю.н., проф.

Кучко А.В.

340 Правове регулювання недопущення дискримінації
у сфері праці за ознакою
статі

Подорожній Є.Ю.

к.ю.н.
Сичова В.В.

д.ю.н., проф.

Колосова М.С.

339 Правове регулювання
Сіротов О.А.
робочого часу поліцейських
нормами трудового права

338 Особливості правового регулювання реалізації права
на працю суддями

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

23.10.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

26.11.2019

102

Виконавець

343 Система загально- Зімін М.В.
обов’язкового державного соціального страхування:
сучасний стан та
перспективи

№

Назва
дисертації
28.11.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний (число, мі
заклад)
сяць, рік)

к.ю.н., доц.
Дніпропет
Золотухіна Л.О. ровський
державний
університет
внутрішніх
справ

Науковий
керівник

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

Тема є занадто широкою для
кандидатської
дисертації
Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Боднарук М.І.
«Правове регулювання соціального страхування
в Україні: проблеми теорії і практики», 2014 р.;
Кучма О.Л. «Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та
практики», 2017 р.)

Зміст
зауваження

103

345 Відповідальність
Репалюк В.Я.
працівника за
трудовим законодавством України:
міждисциплінарноправовий аспект

к.ю.н., доц.
Кожушко С.І.

344 Правове регуМазуренко О.А. д.ю.н., доц.
лювання захисту
Колєснік Т.В.
трудових прав та
законних інтересів
працівників

Київський
університет
права НАН
України

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

23.12.2019

31.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Бойко В.Б.
«Правові засади
судового захисту
трудових прав
працівників»,
2013 р.;
Ілларіонова С.І.
«Форми та способи захисту прав
працівників у мовах ринкової економіки», 2015 р.;
Чечелюк О.Ю.
«Захист трудових
прав працівників»,
2018 р.)

104

Балог К.С.

347 Юридичні гарантії Гузик І.М.
прав працівників
на безпечні та здорові умови праці

346 Правове регулювання відносин
у сфері професійного розвитку
працівників

доц.
Стасів О.В.

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

д.ю.н., проф.
Львівський
Пилипенко П.Д. національний
університет
імені Івана
Франка

22.10.19

22.10.19

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Сарвас М.М.
«Юридичні гарантії працівників на
безпечні та здорові умови праці»,
2017 р.; Шрамко
О.В. «Право
працівника на
належні, безпечні
та здорові умови
праці», 2019 р.)

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій та
захищених робіт
(Барський А.С.
«Правове регулювання професійного розвитку
працівників»,
2015 р.)

105

д.ю.н., доц.
Шабанов Р.І.

349 Особливості право- Серпухова О.В. д.ю.н., проф.
вого регулювання
Процевський В.О.
трудових відносин
працівників апарату суддів України

348 Інтерес та його
Гапочка К.Ю.
реалізація у трудовому праві України

Харківський
національний
педагогічний
університет
Г.С. Сковороди

Харківський
національний
педагогічний
університет
Г.С. Сковороди
18.12.2018

18.12.2018

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Романюк Р.В.
«Виникнення, зміна та припинення
трудових правовідносин з суддями», 2018 р.;
Левченко А.М.
«Проблеми правового регулювання
статусу судді
як спеціального
суб’єкта трудового
права України»,
2018 р.)

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

106

Власенко М.В.

Мамай В.А.

351 Правове регулювання індивідуальних трудових
спорів

352 Трудові права
суддів та механізм
їх забезпечення
в Україні

Сластьон І.А.

350 Принцип справедливості у трудовому праві

д.ю.н., доц.
Шабанов Р.І.

Харківський
національний
педагогічний
університет
Г.С. Сковороди

педагогічний
університет
Г.С. Сковороди

Харківський

Лук’янчиков О.М. національний

к.ю.н., доц.

д.ю.н., доц.
Харківський
Коваленко О.О. національний
педагогічний
університет
Г.С. Сковороди

28.10.2019

03.06.2019

18.12.2018

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Лозовой С.В.
«Правове регулювання індивідуальних трудових
спорів», 2009 р.)

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Бережна К.І.
«Справедливість
як принцип трудового права»,
2014 р.)

107

Несміян Т.С.

354 Стажування як
Ландін В.В.
форма реалізації
права на зайнятість

353 Правове регулювання трудових
відносин лікарів
в Україні

к.ю.н., доц.
Новіков Д.О.

к.ю.н., доц.
Лисяк О.І.

Харківський
національний
педагогічний
університет
Г.С. Сковороди

Харківський
національний
педагогічний
університет
Г.С. Сковороди

20.12.2019

20.12.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Костюченко О.Є.
«Правове регулювання праці
лікарів в умовах
ринкової економіки», 2009 р.)

(Ярема В.А.
«Забезпечення
трудових прав
суддів у контексті
судової реформи в Україні»,
2016 р.)

108

(Фоменко О.Ю.
«Правове регулювання стажування
працівників за
трудовим законодавством України», 2014 р.;
Скакун С.О.
«Правове регулювання проходження стажування»,
2016 р.)

109

Назва
дисертації

356 Теоретико-методологічні
засади розвитку правовідносин щодо використання
і охорони довкілля в інно
ваційній сфері

355 Теоретико-методологічне
забезпечення механізму
правового регулювання
земельних відносин

№

Савчук О.О.

Санніков Д.В.

Виконавець

д.ю.н., проф.
Гетьман А.П.

д.ю.н., проф.
Шульга М.В.

Науковий
консультант

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

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

21.06.2019

22.02.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

110

Науковий
консультант
Запорізький
національний
університет

21.10.2019

27.12.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

д.ю.н., проф.
Національний
Єрмоленко В.М. університет
біоресурсів
і природокористування
України

Кириченко В.В. д.ю.н., проф.
Бондар О.Г.

Виконавець

358 Теоретичні засади Брінцов А.І.
екологічного судочинства в Україні

357 Правове регулювання містобудівної діяльності

№

Назва
дисертації

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Зміст
зауваження

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

111

тет імені Тараса
Шевченка

Львівський національний університет імені Івана
Франка

Шегедин А.В.

363 Правове регулювання використання присадибних
земельних ділянок
в Україні

доц.
Федорович В.І.

Київський націо-

д.ю.н., проф.

Мірошниченко А.М. нальний універси-

Павлюк О.В.

362 Правові питання використання земель в умовах
децентралізації влади
в Україні»

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Інститут економікоправових досліджень НАН України

д.ю.н., проф.
Балюк Г.І.

д.ю.н., доц.
Джабраілов Р.А.

360 Правове регулювання еко- Томозов А.В.
логічної міграції населення

Запорізький національний університет

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

361 Екологічне інвестування
Ербелідзе А.
в правовому механізмі розвитку природно-ресурсного
потенціалу України

к.ю.н., доц.
Сидоров Я.О.

Виконавець

Науковий
керівник

359 Правові засади розвитку
Бєлік І.О.
малих форм господарювання в аграрному секторі

№

Назва
дисертації

22.10.2019

20.05.2019

20.05.2019

11.02.2019

27.12.2019

Дата затвер
дження
(число, мі
сяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

112

Закаль О.О.

365 Захист кліматичних прав
людини

Голуб С.М.

368 Правове регулювання
біоенергетики в аграрному
секторі економіки України

369 Правові аспекти оформлен- Станчак О.І.
ня прав на землю в Україні

Слаута Г.А.

367 Правове регулювання карантину тварин

366 Судовий захист екологічних Бузунко А.
прав в Україні

Псутурі Б.Д.

364 Правове регулювання
виробництва продукції
органічного рослинництва
в Україні
Національний університет біоресурсів і природокористування України

к.ю.н., доц.
Степська О.В.

д.ю.н., проф.
Єрмоленко В.М.

д.ю.н., проф.
Єрмоленко В.М.

д.ю.н., доц.
Краснова Ю.А.

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

д.ю.н., проф.
Національний уніКостицький В.В. верситет біоресурсів і природокористування України

д.ю.н., проф.
Гафурова О.В.

17.10.2019

21.10.2019

21.10.2019

21.10.2019

21.10.2019

21.10.2019

113

д.ю.н., проф.
Гетьман А.П.

371 Правова охорона довкілля
в умовах децентралізації

д.ю.н., проф.
Шульга М.В.

к.ю.н., доц.
Санніков Д.В.

д.ю.н., проф.
Шульга М.В.

372 Правові засади використан- Кащук Т.О.
ня та охорони рекреаційних
земель під забудову
Оганова К.О.

373 Правовий режим земель
енергетичної системи

374 Правові засади використан- Ревягіна А.А.
ня та охорони земель для
промислового будівництва

Третьяк А.В.

к.ю.н., доц.
Гордєєв В.І.

370 Правові засади використан- Чепак А.О.
ня та охорони водопокритих земельних ділянок для
риборозведення
(перезатвердження теми)

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.02.2019

114

375 Еколого-правове регулювання
функціонування
наземної космічної інфраструктури

№

Назва
дисертації
Бодак О.Є.

Виконавець

д.ю.н., проф.
Малишева Н.Р.

Науковий
керівник
Інститут держави і права
імені В.М.
Корецького
НАН України

26.03.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Тема є занадто
вузькою. Цілком
очевидно, що розміщення наземної
інфраструктури
регулюється не
стільки екологічним, скільки земельним правом.
Тому пропонуємо
уточнити тему
так: «Природоресурсно-правове регулювання
функціонування
наземної космічної інфраструктури»

Зміст
зауваження

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

115

Лозо В.І.

Якубовський П.Е. д.ю.н., проф.

Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди

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

377 Правове забезпе- Павлига А.В.
чення використання інноваційних
технологій в сільському господарстві

378 Правова регламентація захисту
населення від
екологічних бід
в ЄС та Україні

д.ю.н., проф.
Національний
Єрмоленко В.М. університет
біоресурсів
і природокористування
України

Буцмак А.Ю.

376 Правове забезпечення екологічної
інформації

18.12.2018

17.10.2019

21.10.2019

Тема потребує
редакційного
доопрацювання
в частині викоритсання словосполучення «екологічних бід»

Тема є занадто
широкою. Варто
звузити хоча б до
інноваційних технологій у тваринництві, землеробстві тощо

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення. Пропонуємо
уточнити тему
так: «Правове забезпечення використання екологічної інформації»

116

д.ю.н., проф.
Орлюк О.П.

382 Концептуальні засади
Лещенко Р.М.
реформування податкової
системи України в умовах
цифрової економіки: правовий вимір

д.ю.н., проф.
Орлюк О.П.

д.ю.н., проф.
Пришва Н.Ю.

Ковалко Н.М.

380 Боргові цінні папери
як об’єкт публічної фінансової діяльності»
(уточнення теми)

д.ю.н., проф.
Мельник Р.С.

Науковий
консультант

381 Фінансово-правовий меха- Маринчак Є.С.
нізм мобілізації неподаткових обов’язкових платежів
до публічних фондів коштів

Косілова О.І.

Виконавець

379 Адміністративно-правове забезпечення реалізації
політичних прав громадян
України

№

Назва
дисертації

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Наукова
установа

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

28.11.2019

23.12.2019

18.06.2019

18.06.2019

Дата за
твердження
(число, мі
сяць, рік)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
(12.00.07)
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Слободенюк І.В. д.ю.н., проф.
Копан О.В.

385 Адміністративно-правові
засади організації надання
послуг сервісними центрами МВС України

д.ю.н., проф.
Куліш А.М.

Мельник В.І.

Хоша В.В.

387 Адміністративно-правові
засади організації та функціонування системи економічної безпеки України

388 Адміністративно-правове
забезпечення судовоекспертної діяльності
в Україні

д.ю.н., проф.
Клюєв О.М.

д.ю.н., проф.
Гаращук В.М.

386 Суб’єктивні публічні права Рябченко Я.С.
учасників адміністративних
відносин: проблеми забезпечення та захисту

д.ю.н., с.н.с.
Баранов О.А.

Трубін І.О.

384 Теоретико-методологічні
засади правового забезпечення застосування інформаційних технологій в соціально-економічній сфері

д.ю.н., проф.
Пилипчук В.Г.

Радзієвська О.Г.

383 Теоретико-правові основи
протидії інформаційним та
психологічним операціям
проти України

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз

Сумський державний університет

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національна академія внутрішніх
справ

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

06.11.2019

12.12.2019

22.11.2019

29.10.2019

16.05.2019

16.05.2019

118

д.ю.н., проф.
Безпалова О.І.

392 Адміністративно-правові
Танько А.В.
засади реалізації органами Національної поліції
України державної політики
у сфері забезпечення прав
і свобод людини

д.ю.н., проф.
Безпалова О.І.

д.ю.н., проф.
Джафарова О.В.

Селюков В.С.

390 Адміністративно-правові
засади кінологічного забезпечення правоохоронної
діяльності в Україні

д.ю.н., проф.
Клюєв О.М.

391 Адміністративно-правові
Кацалап Л.С.
засади формування та реалізації державної соціальної
політики в Україні

Агапова О.В.

389 Публічне адміністрування
у сфері юстиції в Україні

Харківський націо
нальний університет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний університет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний університет внутрішніх
справ

Харківський нау
ково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

06.11.2019

119

Назва
дисертації

395 Доступність медичної допомоги
(адміністративноправові засади
забезпечення
в Україні)

№

Музичук О.М.

Невядовський В.О. д.ю.н., проф.

д.ю.н., проф.
Безпалова О.І.

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Стеценко С.Г.

Науковий
консультант

Шатковський Я.М. д.ю.н., проф.

Виконавець

Запорізький
національний
університет

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

27.12.2019

Дата за
твердження
(число, мі
сяць, рік)

26.11.2019

26.11.2019

Тема сформульована некоректно, потребує
редакційного
корегуванння.
Пропонуємо
таке уточнення

Зміст заува
ження

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

394 Адміністративно-правові
засади здійснення контролю за якістю вищої освіти
в Україні

393 Адміністративно-правове
Аброськін В.В.
забезпечення діяльності закладів вищої освіти
МВС України як суб’єктів
реалізації освітньої функції
держави

120

396 Адміністративноправові засади
формування та
реалізації ювенальної політики
в Україні
Опацький Р.М.
Логвиненко Б.О.

д.ю.н., доц.
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх
справ

25.04.2019

Предмет дослідження має бути
сформульований
відповідно до
вимог докторських дисертацій.
Тема співпадає
з темою
Веселова М.Ю.
«Адміністративно-правові
засади функціонування ювенальної юстиції
у системі забезпечення прав
дітей в Україні»
(№ 397 цього
Переліку)

теми: «Проблеми адміністративно-правового
забезпечення
доступу громадян до медичної
допомоги»

121

д.ю.н., проф.
Користін О.Є.

д.ю.н., проф.
Бевзенко В.М.

д.ю.н., проф.
Мельник Р.С.

397 Адміністративно- Веселов М.Ю.
правові засади
функціонування ювенальної
юстиції у системі
забезпечення прав
дітей в Україні

398 Інститут публічно- Задирака Н.Ю.
го майна в системі
адміністративного
права України:
теорія формування та практика
реалізації
(уточнення теми)

399 Теорія та практи- Соломаха А.Г.
ка систематики
законодавства про
органи правопорядку України
(уточнення теми)

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Донецький юридичний інститут
МВС України

25.02.2019

25.02.2019

29.05.2019

Виникає сумнів
щодо актуальності теми та її
відповідності
визначеномк
напрямку дослідження

Предмет дослідження потребує уточнення
та конкретизації

Тема співпадає з
темою Опацького Р.М. «Адміністративноправові засади
формування та
реалізації ювенальної політики в Україні»
(№ 396 цього
Переліку)

122

Брусакова О.В.

Денисов А.І.

402 Адміністративноправові засади
державного регулювання в галузі
авіаційного транспорту в Україні

403 Фінансово-правове забезпечення
інноваційної політики держави

Одеський державний університет внутрішніх
справ

Одеський державний університет внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Харківський
Гетманець О.П. національний
університет внутрішніх справ

д.ю.н., проф.
Харківський
Сокуренко В.В. національний
університет внутрішніх справ

Грохольський В.Л.

д.ю.н., проф.

Кузніченко С.О.

Корнієнко М.В. д.ю.н., проф.

401 Забезпечення
Форос Г.В.
інформаційної політики в Україні:
адміністративноправовий аспект

400 Концептуальні
основи протидії
насильницьким
злочинам щодо
дітей

26.11.2019

30.01.2019

24.04.2019

30.01.2019

Тема сформульована некоректно, потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульована некоректно, потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульована некоректно, потребує
редакційного
уточнення

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження

123

Назва
дисертації

Марченко О.Д.

407 Правовий статус суб’єктів
владних повноважень в адміністративному судочинстві

д.ю.н., доц.
Бережна К.В.

Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

Бондаренко В.Г.

406 Дотримання стандартів та
критеріїв доказування в адміністративному судочинстві України

к.ю.н., доц.
Литвин О.П.

Академія Державної пенітенціарної
служби

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

Коросташівець І.М. д.ю.н.
405 Адміністративно-правові засади дисциплінарної
Зливко С.В.
відповідальності персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби та пробації Міністерства юстиції
України

Науковий ке
рівник
Академія Державної пенітенціарної
служби

Коваленко В.В.

Виконавець
д.ю.н.
Зливко С.В.

404 Адміністративно-правове забезпечення реалізації
принципів доброго врядування (good governance) як
засобу запобігання корупції у діяльності публічної
влади

№

21.11.2019

21.11.2019

20.12.2019

20.12.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

124

к.ю.н., доц.
Блінова Г.О.

Мамедова Е.А.

Мамчій О.І.

412 Адміністративно-правові
засади забезпечення кібербезпеки патрульної поліції
в Україні

413 Адміністративно-правове
забезпечення прозорого
добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських

д.ю.н., проф.
Миронюк Р.В.

к.ю.н.
Сіроштан Ю.В.

д.ю.н., проф.
Собакарь А.О.

411 Адміністративно-юрисдик- Кривцов А.М.
ційна діяльність підрозділів
ювенальної превенції Національної поліції України

410 Адміністративно-правова
Голушко В.В.
охорона дитинства в Україні

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Логвиненко Б.О.

409 Адміністративно-правове
регулювання медичного
забезпечення поліцейських
в Україні
Андруш Л.В.

Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

408 Особливості розгляду адмі- Веселовська В.В. д.ю.н., проф.
ністративних спорів у сфері
Соколенко О.Л.
містобудування

26.12.2019

28.11.2019

26.12.2019

28.11.2019

28.11.2019

21.11.2019

125

к.ю.н., доц.
Мердова О.М.

419 Адміністративно-правові
засоби протидії правопорушенням серед дітей

Приходько О.М.

д.ю.н., доц.
Логвиненко Б.О.

д.ю.н., проф.
Собакарь А.О.

418 Адміністративно-правове
Ярощук О.В.
забезпечення протидії булінгу (цькуванню) в Україні

Шатохін В.П.

Родін С.В.

416 Адміністративно-правові засади запобігання та
протидії домашньому насильству

417 Адміністративно-правове
забезпечення організації
громадського контролю
на транспорті

д.ю.н., доц.
Логвиненко Б.О.

Рижкова С.А.

415 Державна міграційна
служба як суб’єкт протидії вчиненню іноземцями
адміністративних правопорушень в Україні
Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Донецький юридичний інститут МВС
України

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Дніпропетровський
Голобородько Д.В. державний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Кононець В.П.

414 Адміністративна відпоМолчанова А.В.
відальність за невиконання
законних вимог посадових
осіб органів доходів і зборів

27.03.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

25.04.2019

28.11.2019
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Різник В.А.

425 Адміністративно-правове
регулювання некомерційної рекламної діяльності
в Україні

д.ю.н., доц.
Заярний О.А.

д.ю.н., проф.
Берлач А.І.

Лісніченко А.С.

д.ю.н., доц.
Заярний О.А.

424 Адміністративно-правовий статус територіальної
громади в Україні

Нестерова Д.В.

422 Адміністративно-правове
регулювання у сфері обігу
та використання публічної
інформації у формі відкритих даних

д.ю.н., проф.
Проневич О.С.

д.ю.н., проф.
Проневич О.С.

Тарасенко Я.В.

421 Принцип субсидіарності
в адміністративному праві
України та держав-членів
ЄС»

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

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

423 Адміністративно-правове
Корнілова Ж.О.
забезпечення реалізації економічної функції держави»

Дронік Д.С.

420 Адміністративно-правові
засади діяльності патрульної поліції в Україні

25.10.2019

18.06.2019

15.04.2019

15.04.2019

25.02.2019

31.10.2019
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Сосенко В.М.

Красавцев А.І.

Бабенко Д.В.

429 Правове забезпечення
реалізації ризик-орієнтованого підходу у первинному
фінансовому моніторингу

430 Некомерційні організації
як суб’єкти адміністративного права

431 Адміністративно-правові
засади забезпечення діяльності господарських
товариств в Україні

428 Доказування у податкових Масякін І.І.
спорах про отримання платником податків необґрунтованої податкової переваги в адміністративному
судочинстві

к.ю.н.
Бевз С.І.

к.ю.н.
Бевз С.І.

д.ю.н.
Кравчук О.О.

д.ю.н., проф.
Бевзенко В.М.

к.ю.н., доц.
Гревцова Р.Ю.

427 Адміністративно-правовий
статус медичних працівників в Україні
Князевич Н.В.

д.ю.н., проф.
Берлач А.І.

426 Адміністративно-правовий Продан А.О.
статус Національного агентства з питань запобігання
корупції

Київський політехнічний інститут ім.
Ігоря Сікорського

Київський політехнічний інститут ім.
Ігоря Сікорського

Київський політехнічний інститут ім.
Ігоря Сікорського

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019
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к.ю.н., доц.
Гнатюк С.С.

к.ю.н., проф.
Назар Ю.С.

434 Місце та роль превентивВасиленко С.О.
них поліцейських заходів
у забезпеченні провадження
у справах про адміністративні правопорушення
Демський Н.В.

Кірюха К.І.

435 Адміністративно-правове регулювання взаємодії
підрозділів превентивної
діяльності Національної
поліції України з іншими
суб’єкта-ми профілактики
правопорушень

436 Адміністративно-правове
регулювання запобігання
корупції в органах Національної поліції України

к.ю.н., доц.
Йосифович Д.І.

д.ю.н., проф.
Бортник Н.П.

433 Адміністративно-правоКапітан О.І.
ве регулювання діяльності
суб’єктів формування та реалізації соціальної політики
України в умовах євроінтеграційних процесів
(уточнення теми)

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

к.т.н., с.н.с., доц. Київський політехФурашев В.М.
нічний інститут ім.
Ігоря Сікорського

432 Теоретичні та методологічні Солончук І.В.
засади охорони інформаційних правовідносин в умовах
інформаційного суспільства

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

25.09.2019

25.11.2019
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Коваль В.Р.

Талдонова К.Г.

440 Правове забезпечення
інформаційної безпеки
електронного банкінгу

441 Публічне адміністрування
сфери аквакультури

к.ю.н., доц.
Кожура Л.О.

д.ю.н., доц.
Бурило Ю.П.

д.ю.н., проф.
Шелухін М.Л.

Гапонов А.В.

439 Адміністративно-правові
засади організації та функціонування апеляційних
судів в контексті реформування системи правосуддя
України

к.ю.н., проф.
Назар Ю.С.

к.ю.н., доц.
Єсімов С.С.

Кройтор О.М.

438 Публічні послуги в Україні: Луців І.І.
адміністративно-правовий
вимір

437 Адміністративно-правовий
статус патрульної поліції
як суб’єкта профілактики
правопорушень

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Маріупольський
державний університет

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

27.05.2019

27.05.2019

23.10.2019

30.10.2019

30.10.2019
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д.ю.н., проф.
Навчально-наукоОмельченко А.В. вий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

444 Адміністративно-правове
Устенко А.О.
регулювання суспільних
відносин у сфері інтелектуальної власності

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

к.ю.н., доц.
Кожура Л.О.

443 Публічне адміністрування
Гапонов О.О.
сфери використання ядерної
енергії

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

к.ю.н., доц.
Кожура Л.О.

442 Адміністративно-правове
Федчун А.М.
забезпечення прав пацієнта

економічний
університет імені
Вадима Гетьмана»

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

131

Гаращук М.В.

Лабадін В.І.

448 Правове забезпечення
Верголяс О.О.
спеціальних інформаційних
операцій

447 Правове регулювання оподаткування транскордонної
електронної комерції

446 Правовий статус платника Циганок Ю.В.
податків - юридичної особи
за законодавством України
та Польщі

445 Адміністративно-правове забезпечення реалізації
права власності на землю
в Україні

к.ю.н., с.н.с.
Золотар О.А.

д.ю.н., проф.
Дмитренко Е.С.

д.ю.н., проф.
Дмитренко Е.С.

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

д.ю.н., проф.
Навчально-наукоОмельченко А.В. вий інститут «Юридичний інститут
ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»

26.12.2018

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019
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Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

451 Правові засади захисту
Бондар А.В.
структурованих та неструктурованих персональних
даних

д.ю.н., с.н.с.
Бєлєвцева В.В.

Ковтун А.С.

Уханова Н.С.

453 Правове забезпечення протидії інформаційній агресії

454 Правові засади формування інформаційно-правової
культури в Інтернет

к.ю.н.
Беланюк М.В.

д.ю.н., с.н.с.
Теплюк М.О..

452 Організаційно-правове та
Нижник А.І.
інформаційне забезпечення
парламентського контролю
в Україні

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

450 Правові засади формування Пришедько М.А. д.ю.н., проф.
державних реєстрів в УкраСкулиш Є.Д.
їні
д.ю.н., с.н.с.
Баранов О.А.

Науково-дослідний
інститут інформатики і права НАПрН
України

449 Правове забезпечення
Баришніков М.Р. Заярний О.А.
застосування технологій
штучного інтелекту у галузі
охорони здоров’я

16.05.2019

30.01.2019

30.01.2019

30.01.2019

26.12.2018

26.12.2018
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Національна академія внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Дрозд О.Ю.

460 Адміністративно-правове
регулювання дисциплінарної відповідальності

Панов В.В.

д.ю.н., доц.
Національна акаЗапотоцький А.П. демія внутрішніх
справ

459 Адміністративна відпоМарченко О.Л.
відальність за порушення
вимог законодавства, будівельних норм, стандартів
і правил під час будівництва
в Україні

Національна академія внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Андрущенко І.Г.

458 Фінансово-правове регулю- Кузнєцова Є.А.
вання діяльності професійних учасників ринку цінних
паперів

457 Публічне адміністрування
Кравець В.В.
у сфері медичного обслуговування населення в Україні

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Національна акаСтрельченко О.Г. демія внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Дрозд О.Ю.

456 Адміністративно-правовий
статус Вищого антикорупційного суду України
Никитюк Я.І.

д.ю.н., проф.
Сербин Р.А.

455 Адміністративно-правові
Небитова Н.Ю.
засади взаємодії органів Національної поліції України з
державними та громадськими інституціями у сфері
протидії торгівлі людьми

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019
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к.ю.н., доц.
Плугатир М.В.

к.ю.н., доц.
Братель С.Г.

462 Адміністративно-правові
Ковальчук Я.Л.
засади інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної
поліції України

463 Адміністративно-правові
засади взаємодії суб’єктів
охоронної діяльності з правоохоронними органами та
громадськістю

к.ю.н., доц.
Куліков В.А.

465 Адміністративно-правове
регулювання дисциплінарної відповідальності
поліцейських в Україні

Проніна В.О.

к.ю.н., доц.
Корж-Ікаєва Т.Г.

464 Адміністративно-правові
Лях Н.В.
засади реалізації гендерної
рівності в діяльності Національної поліції України

Щоткевич О.Є.

к.ю.н., доц.
Білик В.М.

461 Адміністративно-юрисдик- Пінчук В.В.
ційна діяльність дільничних
офіцерів поліції

детективів Національного
антикорупційного бюро
України

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

135

к.ю.н., доц.
Пастух І.Д.

д.ю.н., доц.
Золотарьова Н.І.

467 Організаційно-правові заса- Асанова Л.М.
ди документообігу в Національному антикорупційному бюро України

468 Адміністративно-правові
засади забезпечення безпеки поліцейських в Україні

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

470 Адміністративно-правові
Буковський Ю.Д. к.ю.н., с.н.с.
засади діяльності підрозСтрільців О.М.
ділів Національної поліції
щодо протидії незаконному
обігу наркотиків

471 Адміністративно-правоВоронюк Н.П.
ве регулювання діяльності
органів місцевого самоврядування щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху

к.ю.н., доц.
Пастух І.Д.

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

д.політ.н., проф.
Співак М.В.

469 Електронні докази в адміні- Будкевич В.А.
стративному судочинстві

Білевич Н.О.

к.ю.н.
Титко А.В.

466 Адміністративно-правові
Адхам С.Ш.
засади моніторингу дотримання законодавства про
конфлікт інтересів та інших
обмежень щодо запобігання
корупції

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019
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Дерзська В.Ю.

473 Адміністративно-правові
засади забезпечення законності в діяльності органів Національної поліції
України

26.11.2019

Національна академія внутрішніх
справ

477 Адміністративно-правові
Назаренко Є.С.
засади контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України

к.ю.н., доц.
Плугатир М.В.

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

476 Адміністративно-правові
Матвейченко В.В. д.ю.н., проф.
Національна аказасади застосування антикоЛошицький М.В. демія внутрішніх
рупційних засобів в Україні
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

26.11.2019

Максимович А.М. д.ю.н., доц.
Дрозд О.Ю.

к.ю.н., доц.
Лупало О.А.

д.ю.н., проф.
Копан О.В.

к.ю.н., доц.
Куліков В.А.

Національна академія внутрішніх
справ

475 Адміністративно-правове
регулювання дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро
розслідувань

474 Адміністративне-правове
Кожевніков В.О.
регулювання у сфері захисту та розвитку економічної
конкуренції

Сулацький В.С.

472 Адміністративно-правовий механізм превентивної
діяльності Національної
поліції України
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д.ю.н., проф.
Кормич Б.А.

д.ю.н., проф.
Федотов О.П.

д.ю.н., проф.
Кормич Б.А.

481 Адміністративно-правові
Єременко К.С.
основи стимулювання використання альтернативних
джерел енергії у морській
галузі

482 Організаційно-правовий
Гармаш А.І.
механізм митного контролю
в умовах Євроінтеграції

483 Реалізація адміністративСмірнова Н.Р.
но-правових норм через
інформаційно-комунікаційні технології: концептуальні
засади

Олексюк В.П.

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., проф.
Національний уніПіддубний О.Ю. верситет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

480 Об’єднана територіальна
громада як суб’єкт адміністративних правовідносин

к.ю.н., доц.
Гулак О.В.

д.ю.н., проф.
Національний уніСвітличний О.П. верситет біоресурсів і природокористування України

Щербак А.В.

479 Адміністративно-правові
Шпак О.В.
засади діяльності Державної служби України з
питань геодезії, картографії
та кадастру

478 Публічне адміністрування
в діяльності апарату суду

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

21.10.2019

21.10.2019

21.10.2019
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д.ю.н., проф.
Національний уніГолосніченко І.П. верситет «Одеська
юридична академія»

486 Адміністративна
правосуб’єктність
мігрантів в Україні
д.ю.н., доц.
Аверочкіна Т.В.

к.ю.н., доц.
Федчишин С.А.

д.ю.н., доц.
Матюхіна Н.П.

487 Правові основи публічного Сурілова А.О.
адміністрування у морських
портах України
Колдашов А.О.

488 Адміністративно-правове
регулювання заохочення
державних службовців

489 Адміністративно-правові
Плетньова Т.Р.
засади управління персоналом на державній службі

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., проф.
Національний уніБіла-Тіунова Л.Р. верситет «Одеська
юридична академія»

485 Адміністративна відпоСмолка О.В.
відальність державних
службовців за порушення
обмежень щодо сумісництва
та суміщення
Посмітна В.В.

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

484 Місцеві органи публічноБілякова А.В.
го управління як суб’єкти
адміністративно-правових
відносин у сфері економіки

22.11.2019

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019
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д.ю.н., проф.
Шевчук О.М.

Ярова А.Є.

Бабенко К.П.

491 Адміністративно-правове
забезпечення запобігання
та врегулювання конфлікту
інтересів у сфері охорони
здоров’я

492 Суб’єктний склад процедур вирішення податкових
спорів

Рева В.А.

495 Правове регулювання міжбюджетних трансфертів
в Україні

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н., проф.
Національний юриКучерявенко М.П. дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Мазуренко Д.О.

494 Розсуд при реалізації податкового обов’язку

д.ю.н., проф.
Лукашев О.А.

к.ю.н., доц.
Національний юриГоловашевич О.О. дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

493 Узгодження інтересів
Борисюк Р.Р.
суб’єктів податкових правовідносин

к.ю.н.
Смичок Є.М.

д.ю.н., проф.
Гаращук В.М

490 Адміністративно-правове
Семенець О.Д.
регулювання митного режиму експорту

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019
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Боковикова Є.О.

к.ю.н., доц.
Заєць О.М.

д.ю.н, проф.
Ярмакі Х.П.

д.ю.н., доц.
Денисова А.В.

500 Адміністративно-правове
Бабчук А.Д.
регулювання статусу державних службовців судових
органів України

501 Прокурорський нагляд за ді- Купріянов І.І.
яльністю органів Національної поліції України: організаційно-правовий аспект

Вдовиченко О.М. д.ю.н., проф.
Калаянов Д.П.

к.ю.н., доц.
Коропатов О.М.

д.ю.н., доц.
Білінський Д.О.

Заєць М.П.

499 Механізм адміністративно-правового регулювання
діяльності підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України

498 Організаційно-правові засади забезпечення громадського порядку органами
місцевого самоврядування

497 Адміністративно-правовий Козак І.Г.
статус патрульної поліції
України як суб'єкта забезпечення прав і свобод людини

496 Правове регулювання міжбюджетних відносин при
формуванні доходів місцевих бюджетів

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

25.11.2019

25.11.2019

30.09.2019

30.01.2019

31.05.2019

20.12.2019
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Нікітін В.С.

503 Адміністративно-правовий
статус органів прокуратури
України
д.ю.н., доц.
Денисова А.В.

к.ю.н., доц.
Корнієнко М.В.

д.ю.н., доц.
Денисова А.В.

506 Адміністративно-правові та Слаблюк Н.С.
організаційні основи діяльності Державної податкової
служби України

507 Діяльність Національної по- Стариченко А.О. д.ю.н., проф.
ліції по охороні прав дітей
Кузніченко С.О.
в Україні: адміністративноправові аспекти

к.ю.н., доц.
Корнієнко М.В.

505 Верховенство права як
Позігун І.О.
принцип адміністративного
процесу в Україні та державах континентального права

504 Адміністративно-правовий Перевезнюк В.О. к.ю.н., доц.
Коропатов О.М.
статус представника в адміністративному судочинстві
України

Нечитайло Б.В.

502 Адміністративно-правове
забезпечення діяльності
суб’єктів запобігання та
протидії домашньому насильству в Україні

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

30.09.2019

30.09.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019
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Миколенко Н.С.

510 Адміністративно-правові
засади взаємодії правоохоронних органів України
з органами фінансового
моніторингу щодо протидії
легалізації доходів

Кіпчарський О.М. к.ю.н.
Сумський державБондаренко О.С. ний університет

Сумський державний університет

512 Адміністративно-правове
Литвиненко Є.В. к.ю.н.
регулювання у сфері наданУткіна М.С.
ня освітніх послуг в Україні

513 Адміністративно-правовий статус Служби судової
охорони в Україні

Сумський державний університет

Сумський державний університет

Сумський державний університет

Сумський державний університет

д.ю.н., доц.
Гаруст Ю.В.

511 Адміністративно-правовий Кіяшко Ю.М.
механізм взаємодії суб’єктів
системи економічної безпеки України

д.ю.н., проф.
Куліш А.М.

Гресько В.І.

509 Адміністративно-правове забезпечення охорони
здоров’я в Україні
д.ю.н., проф.
Куліш А.М.

д.ю.н., доц.
Рєзнік О.М.

508 Адміністративно-правове
Байдюк І.І.
забезпечення взаємодії та
координації Державної прикордонної служби України з
правоохоронними органами

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

22.05.2019
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к.ю.н., доц.
Руденко Л.Д.

д.ю.н., доц.
Кобзєва Т.А.

515 Адміністративно-правові
Рубаненко А.М.
засади відповідальності іноземців та осіб без громадянства

516 Адміністративно-правоДеменко К.Е.
ве регулювання відносин
у сфері професійного спорту в Україні

Університет митної
справи та фінансів

Університет митної
справи та фінансів

д.ю.н., проф.
Пахомов В.В.

к.ю.н., доц.
Гармаш Є.В.

517 Адміністративно-правові
Віннік С.О.
засади здійснення контролю
та нагляду за підприємницькою діяльністю

518 Адміністративно-правовий Басов С.А.
аспект здійснення децентралізаційних змін на муніципальному рівні в умовах
євроінтеграції

519 Регулювання відносин з роз Садковський Д.М. к.ю.н., доц.
міщення реклами та рекламГармаш Є.В.
них конструкцій: адміністративно-правовий аспект

Сумський державний університет

Сумський державний університет

Сумський державний університет

к.ю.н.
Сумський державБондаренко О.С. ний університет

514 Адміністративно-правовий Ярусевич А.С.
статус суб’єктів управління
об`єктами державної власності в обороно-промисловому комплексі

10.06.2019

10.06.2019

12.12.2019

14.11.2019

14.11.2019

14.11.2019
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Сітніков В.В.

Крюкова Д.О.

Варгуляк О.Г.

Коломоєць О.К.

Капран Р.В.

Сердюк С.С.

520 Адміністративно-правовий
статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

521 Адміністративно-правовий
статус Центральної виборчої комісії в Україні

522 Адміністративно-правове забезпечення реалізації
прав осіб з інвалідністю

523 Адміністративно-правовий
статус Державної служби
фінансового моніторингу

524 Адміністративно-правове
регулювання порядку створення та діяльності органів
адвокатського самоврядування

525 Адміністративно-правовий
статус Державної служби
з надзвичайних ситуацій

гічний університет
імені Г.С. Сковороди

Харківський на-

Університет митної
справи та фінансів

Університет митної
справи та фінансів

Університет митної
справи та фінансів

Університет митної
справи та фінансів

Університет митної
справи та фінансів

Нечитайленко А. О. ціональний педаго-

к.ю.н., доц.

д.ю.н., доц.
Мінка Т.П.

д.ю.н., доц.
Лютіков П.С.

д.ю.н., доц.
Лютіков П.С.

д.ю.н., доц.
Доненко В.В.

д.ю.н., проф.
Легеза Є.О.

18.12.2018

01.11.2019

01.11.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019
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Сорський О.І.

Кізь С.М.

528 Адміністративно-правові
засади діяльності Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури як суб’єкта
реалізації держаної анти
корупційної політики
в Україні
(уточнення теми)

529 Адміністративно-правове забезпечення взаємодії
Національного антикорупційного бюро України із
іншими суб’єктами публічного управління та громадськістю

д.ю.н., проф.
Безпалова О.І.

Горбонос В.В.

527 Адміністративно-правовий
статус Експертної служби
МВС України

Харківський націо
нальний університет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний університет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

д.ю.н., проф.
Харківський націо
Салманова О.Ю. нальний університет внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Безпалова О.І.

д.ю.н.,доц.
Марченко В.В.

526 Адміністративно-правові
Магаррамлі Е.В.
засади надання безоплатної
правової допомоги в Україні

23.04.2019

26.03.2019

26.02.2019

03.06.2018
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534 Адміністративно-правовий Щербина М.О.
статус поліцейського офіцера громади в Україні

Шевченко О.О.

д.ю.н., доц.
Панова О.О.

д.ю.н., проф.
Джафарова О.В.

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

532 Адміністративне реагуван- Легенька О.А.
ня на вчинення домашнього
насильства
(уточнення теми)

533 Адміністративно-правові
засади дисциплінарного
провадження в діяльності
органів Національної поліції

Харківський національний університет внутрішніх
справ

531 Фінансово-правове забезМолдованов Д.В. к.ю.н.
печення державної політики
Денисов А.І.
у сфері альтернативної
енергетики
д.ю.н., проф.
Левченко К.Б.

Харківський національний університет внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Шатрава С.О.

530 Адміністративно-правова
Денищук Д.Є.
охорона державної таємниці
в Державній кримінальновиконавчій службі України

26.11.2019

26.11.2019

28.05.2019

28.05.2019

28.05.2019
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д.ю.н., с.н.с.
Прокопенко
О.Ю.

Гетманчук В.М.

Євтушок В.А.

Діденко В.В.

Молчанова Я.Є.

536 Адміністративно-правові
засади забезпечення безпеки дорожнього руху Національною поліцією України

537 Адміністративний нагляд
в діяльності Національної
поліції

538 Адміністративно-правове
забезпечення професійної
підготовки працівників Національної поліції України

539 Адміністративно-правовий
статус наукових працівників закладів вищої освіти
зі специфічними умовами
навчання

к.ю.н.
Чумак В.В.

к.ю.н.
Пузанова Т.А.

д.ю.н., проф.
Джафарова О.В.

д.ю.н., проф.
Безпалова О.І.

535 Адміністративно-правові
Діденко А.С.
засади реалізації органами Національної поліції
України державної політики
у сфері протидії кіберзлочинності

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

24.12.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019
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Панюкова Д.О.

Залєвський В.Е.

541 Адміністративно-правове
регулювання зайнятості
в Україні

542 Адміністративно-процесуальне регулювання у сфері
земельних відносин
к.ю.н., доц.
Литвиненко І.Л.

к.ю.н.
Сторожук І.П.

к.ю.н., доц.
Івановська А.М.

544 Правові засади впроваджен- Гула В.П.
ня системи BankID в діяльності публічних адміністрацій

545 Адміністративно-правове регулювання взаємодії
прокуратури з органами
публічної влади в Україні

д.ю.н., проф.
Лук’янець Д.М.

543 Загальне провадження в ад- Бернацька В.В.
міністративному судочинстві України

Довгань В.М.

Харківський націо
нальний університет внутрішніх
справ

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Харківський націо
нальний університет імені В.Н.
Каразіна

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

Матющенко С.С. к.ю.н.
Пузанова Т.А.

540 Адміністративно-правові
засади підготовки кадрів
для збройних сил України

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

19.11.2019

19.11.2019

24.12.2019

149

Забожчук О.В.

к.ю.н., доц.
Івановська А.М.

к.ю.н., доц.
Галус О.О.

к.ю.н., доц.
Рижук І.В.

Мартиненко Д.Р. к.ю.н., доц.
Івановська А.М.

549 Адміністративно-правові
Штойко О.І.
засади регулювання пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі в Україні

548 Адміністративно-правові
засади забезпечення транспарентності в діяльності
органів публічної влади

547 Публічний контроль за
Заяц В.Ю.
діяльністю органів прокуратури України: адміністративно-правові засади

546 Правові засади перегляду
судових рішень за нововиявленими або виключними
обставинами в адміністративному судочинстві

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

150

Назва
дисертації

д.ю.н., доц.
ДніпропеЛогвиненко Б.О. тровський
державний

Борисенко Т.В.

553 Адміністративноправове регулювання та його

Дніпровський
національний
університет
імені Олеся
Гончара

д.ю.н., проф.
Соколенко О.Л.

Академія
Державної
пенітенціарної служби

Академія
Державної
пенітенціарної служби

28.11.2019

21.11.2019

20.12.2019

20.12.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний (число, мі
заклад)
сяць, рік)

552 Організаційно-пра- Дриголь О.О.
вові засади реформи юридичної
освіти: інтеграція
до Європейського
Союзу

д.ю.н.
Зливко С.В.

Науковий
керівник

к.ю.н.
Сикал М.М.

Кулик Я.І.

Виконавець

551 Адміністративно- Кубрак Т.О.
правовий статус
персоналу Державної кримінальновиконавчої служби

550 Адміністративноправовий статус
Міністерства
культури, молоді
та спорту України

№

Тема сформульована некоректно,
потребує

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
вузькою

Тема є занадто
вузькою

Зміст
зауваження

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

151

Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ

555 Адміністративно- Гладчук Д.І.
правові засади
діяльності керівника територіального
підрозділу патрульної поліції

к.ю.н.
Сіроштан Ю.В.

Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ

університет
внутрішніх
справ

554 Адміністративні
Гаркавенко А.А. к.ю.н., доц.
послуги МВС
Кононець В.П.
у сфері ліцензування об’єктів дозвільної системи

механізм (теоретична модель)

26.12.2019

28.11.2019

Тема є занадто
вузькою

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного корегування.
Пропонуємо таке
уточнення теми:
«Адміністративні послуги МВС
у сфері дозвільної системи»

редакційного
корегування.
Пропонуємо
таке уточнення
теми: «Механізм
адміністративно-правового
регулювання
в управлінській
діяльності (теоретична модель)»

152

Терновой О.В.

Семенов Є.О.

557 Адміністративноправове регулювання діяльності
об’єднаних територіальних громад
в Україні

558 Профілактична
діяльність підрозділів ювенальної
превенції Національної поліції
України

Рейдало Т.М.

556 Адміністративноправове регулювання інформаційного забезпечення
діяльності підрозділів ювенальної
превенції Національної поліції
України

к.ю.н.
Опацький Р.М.

д.ю.н., проф.
Юнін О.С.

к.ю.н., доц.
Блінова Г.О.

Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

Тема співпадає
з темою Яровець
Д.А. «Правові
та організаційні
основи діяльності підрозділів
ювенальної
превенції

Тема співпадає
з темою
Котенко Я.В.
«Адміністративно-правове регулювання діяльності об’єднаних
територіальних
громад»
(№ 583 цього
Переліку)

Тема є занадто
вузькою

153

к.ю.н., доц.
Мердова О.М.

к.ю.н.
Опацький Р.М.

561 Органи Національ- Григоренко О.В. д.ю.н., доц.
ної поліції України
Вітвіцький С.С.
в системі публічної
адміністрації: адміністративно-правові засади
(уточнення теми)

560 Адміністративно- Цуркан О.П.
правові засади професійного навчання поліцейських
(уточнення теми)

559 Адміністративно- Чаус А.О.
правові заходи
попередження кримінальних правопорушень в сфері
незаконного обігу
наркотичних речовин, їх аналогів та
прекурсорів

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ

27.08.2019

26.06.2019

28.11.2019

Тема сформульована некоректно, потребує
редакційного
корегування.
Пропонуємо таке
уточнення теми:
«Органи Національної

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Національної поліції України»
(№ 599 цього
Переліку)

154

563 Правове регулювання адміністрування податків і
зборів в Україні
та роль судової
практика в його
удосконаленні

д.ю.н., проф.
Коломоєць Т.О.

Філевський Р.М. к.ю.н., доц.
Воротіна Н.В.

562 Судовий розгляд
Воронов К.Є.
справ про адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього
руху
Інститут
держави
і права імені
В.М. Корецького НАН
України

Запорізький
національний
університет

19.12.2019

27.12.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення та відмежування від уже
затверджених
тем дисертацій
та захищених
робіт (Безпалова
А.О. «Правові
засади адміністрування
податків та зборів в Україні»,
2015 р.;

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

поліції України
в системі органів
публічної адміністрації»

155

к.ю.н., ст.н.с.
Дерець В.А.

565 Адміністративно- Сікорський А.К. д.ю.н., проф.
правове забезпеМиськів Л.І
чення правовідносин ЗМІ з органами
державної влади

564 Правове забезпеБарбул П.О.
чення організаційно-функціональної
структури Міністерства оборони
України
(уточнення теми)

Київський
міжнародний
університет

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

21.11.2019

19.12.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
вузькою. Предмет дослідження потребує
уточнення.
Пропонуємо
таку редакцію:
«Адміністративно-правові
засади оптимізації структури та
форм діяльності
Міністерства
оборони України»

Ясько І.О. «Теоретико-правові
засади податкового адміністрування в Україні»,
2018 р.)

156

д.ю.н., проф.
Берлач А.І.

д.ю.н. Вільгушинський М.Й.

566 Адміністративно- Сарнацький М.А.
правове забезпечення формування
державної політики у сфері банкрутства в Україні
(уточнення теми)

567 АдміністративПелех З.Б.
но-правове забезпечення реалізації
права громадян на
свободу та особисту недоторканність

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

15.04.2019

25.03.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного корегування.
Пропонуємо таке
уточнення теми:
«Адміністративно-правове
забезпечення
прав громадян
на свободу та
особисту недоторканність»

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного корегування.
Пропонуємо таке
уточнення теми:
«Адміністративно-правове
регулювання
у сфері банкрутства в Україні»

157

570 Правовий механізм Тиліпська О.Ю.
забезпечення реалізації та захисту
права на мирні
зібрання в Україні:
адміністративноправовий аспект

д.ю.н., проф.

569 Кадрове забезпеБабінська А.В.
чення діяльності
органів прокуратури: адміністративно-правовий аспект
(уточнення теми)
д.ю.н., проф.
Берлач А.І.

Діхтієвський П.В.

д.ю.н., доц.
Заярний О.А.

568 Адміністративно- Левченко А.О.
правове забезпечення захисту дітей від шкідливого
впливу реклами
(уточнення теми)

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

28.11.2019

25.10.2019

18.06.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного корегування.
Пропонуємо таке
уточнення теми:
«Адміністративно-правові засади забезпечення
права громадян
на мирні зібрання в Україні»

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
вузькою, предмет
дослідження потребує уточнення

158

Київський
університет
права НАН
України

д.ю.н., проф.
Бригінець О.О.

к.ю.н., доц.
Когут Я.М.

572 Імплементація
Довгалець П.С.
Плану протидії
BEPS в Україні:
теорія та практика
правозастосування

573 АдміністративНазар Т.Я.
но-правове забезпечення взаємодії
підрозділів Національної
поліції України та
центрів соціальних
служб для сім’ї,
дітей і молоді
у профілактиці
правопорушень
(уточнення теми)

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

571 Засада пріоритет- Нікіфорова М.О. д.ю.н., проф.
ності застосування
Якимчук Н.Я.
положень податкового законодавства в правовому
механізмі оподаткування

27.02.2019

23.12.2019

23.12.2019

Тема є занадто
вузькою та співпадає з темою
Сиймовського
Р.М.
«Адміністративно-правове
регулювання
взаємодії підрозділів Національної поліції
України з іншими суб’єктами
системи профілактики правопорушень у сфері

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

159

к.ю.н., доц.
Йосифович Д.І.

Назар Ю.С.

Сиймовський Р.М. к.ю.н., проф.

575 Адміністративно- Менько М.С.
правові засади проведення службового розслідування
в органах Національної поліції
України

574 Адміністративноправове регулювання взаємодії
підрозділів Національної поліції
України з іншими
суб’єктами системи профілактики
правопорушень
у сфері економіки
(уточнення теми)

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

30.10.2019

27.02.2019

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема є занадто
вузькою та співпадає з темою
Назар Т.Я.
«Адміністративно-правове забезпечення взаємодії підрозділів
Національної
поліції України
та центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей
і молоді у профілактиці правопорушень»
(№ 573 цього
Переліку)

економіки»
(№ 574 цього
Переліку)

160

Львівський

проф.

доц.
Львівський
Паславська Н. Т. національний
університет
імені Івана
Франка
доц.
Решота В.В.

577 Правовий статус
Батюк С.Ю.
префекта у системі
органів державної
влади у Франції

578 Фінансово-правові Карасюк М.В.
засоби запобігання
корупції в цифровому середовищі
Стафійчук К.В.

Беспалова О.В.

579 Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України

580 Адміністративноправове регулювання суспільних
відносин у сфері
підтримання

д.ю.н., доц.
Волік В.В.

Маріупольський
державний
університет

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

університет
імені Івана
Франка

Кобилецький М.М. національний

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Борщевський О.А. доц.
576 Оподаткування
адвокатської діяльМостовий А.С.
ності в Україні та
Республіці Польща: порівняльноправова характеристика

23.10.2019

22.10.2019

22.10.2019

22.10.2019

22.10.2019

Тема потребує
редакційного
корегування.
Пропонуємо таке
уточнення теми:

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
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583 Адміністративно- Котенко Я.В.
правове регулювання діяльності
об’єднаних територіальних громад
д.ю.н., доц.
Юнін О.С.

Науководослідний
інститут
інформатики і
права НАПрН
України

Науководослідний
інститут
інформатики і
права НАПрН
України

д.ю.н., с.н.с.
Баранов О.А.

582 Правове забезпечення інформаційної взаємодії
учасників цивільного процесу
Яворська Г.І.

к.ю.н.
МаріуМикитенко Є.В. польський
державний
університет

581 Організаційно-пра- Бугаєнко Г.Є.
вові засади діяльності державної
служби України:
історико-правове
дослідження

екологічної безпеки в умовах
концепції сталого
розвитку

30.01.2019

30.01.2019

23.10.2019

Тема співпадає
з темою Семе
нова Є.О.
«Адміністративно-правове регулювання діяльності об’єднаних
територіальних
громад в Україні» (№ 557 цього
Переліку)

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження

«Адміністративно-правове
регулювання суспільних відносин
у сфері екологічної безпеки»
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к.ю.н., доц.
Басс В.О.

585 Адміністративно- Нерода М.А.
правові засади протидії домашньому
насильству

586 Правовий механізм Красовська Д.А. д.ю.н., проф.
ліквідації банків
Шакун В.І.
в Україні

к.ю.н., доц.
Білик В.М.

584 Адміністративно- Довгунь К.В.
правові засади діяльності суб’єктів,
що здійснюють
заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому
насильству

Національна академія
внутрішніх
справ

Національна академія
внутрішніх
справ

Національна академія
внутрішніх
справ

24.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема співпадає
з темою Довгунь К.В. «Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів,
що здійснюють
заходи у сфері
запобігання та
протидії домашньому насильству»
(№ 584 цього
Переліку)

Тема співпадає
з темою Нероди
М.А. «Адміністративно-правові засади протидії домашньому
насильству»
(№ 585 цього
Переліку)
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Національний
університет
біоресурсів
і природокористування
України

590 Адміністративно- Оврамець Ю.О.
правові процедури
публічних закупівель в Україні

д.ю.н., проф.
Ладиченко В.В.

Національна академія
внутрішніх
справ

589 Правові засади
Грудовенко О.С. к.ю.н., доц.
запобігання адмі
Лупало О.А.
ністративним правопорушенням,
пов’язаним з корупцією у Збройних Силах України

д.ю.н., доц.
НаціональЗолотарьова Н.І. на академія
внутрішніх
справ

588 Адміністративно- Бащук О.Р.
правові засади
протидії дискримінації дільничними
офіцерами поліції
в Україні

Національна академія
внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Сербин Р.А.

587 Запобігання адміні- Басай В.О.
стративним правопорушенням у діяльності кредитних
спілок в Україні

21.10.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

Тема дослідження потребує відмежування від
уже затверджених тем дисертацій та захищених
робіт

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
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Новак А.О.

д.ю.н., проф.
Національний
Біла-Тіунова Л.Р. університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

593 Адміністративні оскарження:
теоретико-правова
характеристика

к.ю.н., доц.
Кузнєцов С.О.

д.ю.н., проф.
Національний
Біла-Тіунова Л.Р. університет
«Одеська
юридична
академія»

Варикаша І.О.

592 Спори за звернен- Кушнір С.П.
ням суб’єкта владних повноважень
до приватних осіб
в адміністративному судочинстві

591 Сучасне морське
право України:
базові елементи
концепції
(зміна теми)

17.10.2019

07.05.2019

07.05.2019

Тема дослідження потребує відмежування від
уже затверджених тем дисертацій та захищених
робіт

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення.

Предмет
дослідження
потребує уточнення відповідно
до визначеного напрямку
дослідження

(Цибульник
Н.Ю. «Адміністративно-правове забезпечення
публічних закупівель», 2018 р.)
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Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого
Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

д.ю.н., проф.
Шевчук О.М.

596 Правове регулювання переміщення ветеринарних
препаратів через
митний кордон
України

597 Правове регулюМирошніков В.І. д.ю.н., проф.
Шевчук О.М.
вання переміщення
фізичними особами товарів через
митний кордон
України

Зоріна О.Г.

д.ю.н., проф.
Національний
Біла-Тіунова Л.Р. університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

595 Право на військову Воротиляк А.В.
службу та механізм
його реалізації

594 Правове регулюПодольська А.А. д.ю.н., проф.
вання податкового
Латковська Т.А.
контролю в Україні

22.11.2019

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

(Лученко Д.В.
«Інститут оскарження в адміністративному
праві», 2017 р.)
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600 Правове регулюЛевандовскі А.
вання адміністративної відповідальності за здійснення
податкових правопорушень в Україні
і Німеччині (порівняльно-правовий
аналіз)

д.ю.н., проф.
Миколенко О.І.

Одеський
національний
університет
імені І.І. Мечникова

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

Яровець Д.А.

599 Правові та організаційні основи
діяльності підрозділів ювенальної
превенції Національної поліції
України
к.ю.н., доц.
Рудой К.М.

Горносталь А.В. к.ю.н., доц.
Одеський
Коропатов О.М. державний
університет
внутрішніх
справ

598 Громадський
моніторинг за
діяльністю правоохоронних органів
України

19.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Співпадає з те
мою Тернового О.В. «Профілактична діяльність підрозділів ювенальної
превенції Національної поліції
України»
(№ 558 цього
Переліку)

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
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604 Провадження
у справах щодо
оскарження нормативно-правових
актів в порядку
адміністративного
судочинства
Букіна Л.Є.

д.ю.н., доц.
Мінка Т.П.

Університет
митної справи
та фінансів

10.06.2019

12.12.2019

603 Адміністративно- Котельницька В.Л. к.ю.н., доц.
Сумський
правові засади
Колеснікова М.В. державний
оцінювання роботи
університет
судів України
в умовах реформування судової
системи держави

14.11.2019

14.11.2019

Сумський
державний
університет

Сумський
державний
університет

к.ю.н.
Уткіна М.С.

Якущенко Ю.М. д.ю.н., доц.
Рєзнік О.М.

602 Адміністративно- Новіков Н.Б.
правове регулювання фінансового
ринку та нових
фінансових інструментів в Україні

601 Адміністративноправове регулювання сурогатного
материнства
в Україні

Тема дослідження потребує
відмежування від
уже затверджених тем дисертацій та захищених
робіт
(Рябченко Я.С.
«Оскарження

Назва теми та
предмет дослідження потребують уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
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607 Акти м’якого права Веснін С.О.
як джерела адміністративного права

д.ю.н., доц.
Мінка Т.П.

Університет
митної справи
та фінансів

к.ю.н., доц.
Університет
Ліпінський В.В. митної справи
та фінансів

Носаль П.В.

606 Принципи адміністративного
судочинства

Університет
митної справи
та фінансів

д.ю.н., проф.
Легаза Є.О.

605 Фінансова відпові- Скляр Н.Ф.
дальність за порушення податкового
законодавства

01.11.2019

01.11.2019

01.11.2019

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема дослідження потребує
відмежування від
уже затверджених тем дисертацій та захищених
робіт
(Писаренко Н.Б.
«Концептуальні
основи адміністративного
судочинства
в Україні»,
2019 р.)

Тема сформульована некоректно,
предмет дослідження потребує
уточненя

нормативно-правових актів в адміністративному
судочинстві»,
2011 р.)
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Сиромятнікова М.С. д.ю.н., доц.
611 Правове регулювання податкового
Чорна А.М.
компромісу та
податкової амністії
в Україні

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

610 Адміністративно- Агаєв Р.Г.
правове забезпечення взаємодії Національної поліції
України з державними та недержавними суб’єктами
у сфері протидії
наркотизму

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди

д.ю.н.,доц.
Марченко В.В.

609 Компетенція адмі- Галіцина Д.С.
ністративних судів
з розгляду справ
за участю Міністерства оборони
України

Університет
митної справи
та фінансів

д.ю.н., доц.
Доненко В.В.

608 Переміщення тоІванович С.І.
варів через митний
кордон України
у міжнародних поштових та експресвідправленнях

30.10.2019

30.10.2019

28.10.2019

01.11.2019

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
(термін «наркотизм» не є правовим)

Тема сформульована некоректно,
предмет дослідження потребує
уточнення.

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
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Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна

д.ю.н., проф.
Лук’янець Д.М.

614 Дискреційні повно- Каленик О.В.
важення Національної поліції

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

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

д.ю.н., проф.
Шатрава С.О.

613 Правові засади
Горбік Д. С.
протидії адміністративним помилкам в Україні

612 Адміністративно- Птухіна О.В.
правові засади
діяльності Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за
наркотиками

19.11.2019

17.12.2019

26.11.2019

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження

Тема дослідження потребує
відмежування від
уже затверджених тем дисертацій та захищених
робіт
(Шевчуком О.М.
«Адміністративно-правове регулювання державного контролю
за обігом наркотичних засобів,
психотропних
речовин і прекурсорів в Україні», 2016 р.)
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Карпушин Г.Л.

618 Правове регулювання збору

к.ю.н., доц.
Рижук І.В.

Каньовський Р.А. к.ю.н., доц.
Галус О.О.

к.ю.н., доц.
Галус О.О.

616 Застосування ефек- Бойченюк І.В.
тивних способів
захисту земельних
прав громадян
України в адміністративному
судочинстві

617 Правове регулювання функціонування соціальних
мереж

д.ю.н., проф.
Россіхіна Г.В.

615 Правове регулюЛяпін К.Е.
вання надання
електронних послуг в Україні: стан
та перспективи
розвитку

Хмельницький універ-

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

Харківський
національний
університет
імені В.Н.
Каразіна

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

17.12.2019

Тема сформульована некоректно,

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження.

Тема сформульована не коректно,
предмет дослідження потребує
уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення
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619 Правове регулюПосторонко Є.В. к.ю.н., доц.
вання оподаткуванРижук І.В.
ня незалежної професійної діяльності

за місця для паркування транспортних засобів
Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

ситет управління та права
імені Леоніда
Юзькова
23.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

потребує редакційного уточнення
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Назва
дисертації
Виконавець

Науковий
консультант

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

д.ю.н., доц.
Орловський Р.С.

622 Кваліфікація в кримінальному праві України
Ус О.В.

д.ю.н., проф.
Демидова Л.М.

621 Теоретико-методологічні
Горностай А.В.
засади реалізації превентивної функції кримінального
права

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

620 Запобігання органами та
Семенишин М.О. д.ю.н., проф.
Донецький юридичпідрозділами Національної
Бесчастний В.М. ний інститут МВС
поліції України корислиУкраїни
во-насильницьким кримінальним правопорушенням
(за матеріалами операції
Об’єднаних сил)

№

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
(12.00.08)

20.12.2019

21.06.2019

25.09.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

174

д.ю.н., проф.
Ященко А.М.

д.ю.н., проф.
Копотун І.М.

д.ю.н., проф.
Осадчий В.І.

625 Теоретичні засади Триньова Я.О.
та практика реалізації принципів
біоетики в кримінальному праві
України

Виконавець

Науковий
консультант

624 Теоретико-приДовбань І.М.
кладні та правові
засади запобігання
злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні

№

Назва
дисертації

Єрмак О.В.

Національна академія
внутрішніх
справ

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

26.11.2019

27.08.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Зміст
зауваження

25.06.2019

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Харківський національний університет внутрішніх
справ

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

623 Інші заходи кримінальноправового характеру щодо
неповнолітніх: сутність,
система та проблеми застосування

175

Володіна О.О.

628 Кримінальноправова охорона
здоров’я особи
в Україні

д.ю.н., проф.
Бараш Є.Ю.

630 Кримінологічне
забезпечення економічної безпеки
України
Сазонов В.В.

д.ю.н., проф.
Бараш Є.Ю.

629 Кримінологічне
Носач А.В.
забезпечення захисту державного
суверенітету і
територіальної
цілісності України

д.ю.н., проф.
Панов М.І.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Ободовський О.В.

627 Праволюдинні
основи кримінального права
України
д.ю.н., проф.
Туляков В.О.

Національна академія
внутрішніх
справ

626 Теоретичні засади Кришевич О.В. д.ю.н., проф.
та практика реаліШакун В.І.
зації кримінальної
відповідальності
за шахрайство
в Україні

26.02.2019

26.02.2019

22.11.2019

26.03.2019

19.12.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно

Виникають сумніви щодо актуальності теми

Тема є занадто
вузькою

176

Семченко О.В.

Виконавець

д.ю.н.
Пузирьов М.С.

д.ю.н.
Пузирьов М.С.

634 Кримінально-виконавча ха- Ковтун В.Р.
рактеристика пробаційних
програм в Україні

к.ю.н.
Боднар І.В.

д.ю.н. проф.
Фесенко Є.В.

Науковий
керівник

Музика В.В.

633 Порівняльний аналіз виконання покарання у виді
позбавлення волі стосовно
неповнолітніх в Україні та
державах-членах Європейського Союзу

632 Матеріально-побутове та
Олійник Я.В.
медико-санітарне забезпечення осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби України

631 Кримінальна відповідальність за найманство за
Кримінальним кодексом
України

№

Назва
дисертації

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія адвокатури України

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

31.01.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

177

к.ю.н.
Карелін В.В.

д.ю.н., с.н.с.
Яковець І.С.

д.ю.н., доц.
Корнякова Т.В.

Джима Г.П.

Усенок Ю.О.

637 Викривач як суб’єкт запобігання корупційної злочинності

638 Кримінально-правові наслідки порушення умов
іспитового строку особою,
звільненою від відбування
покарання з випробовуванням

639 Теоретичні та прикладні
Махлай О.А.
засади реалізації пенітенціарної пробації
(зміна теми)

640 Кримінологічна характерис- Бондар Б.В.
тика військових злочинів
на території проведення
Операції об’єднаних сил

к.ю.н.
Карелін В.В.

к.ю.н.
Остапчук Л.Г.

Висоцький П.Г.

636 Самовільне залишення військової частини або місця
служби: кримінологічна
характеристикам та запобігання

д.ю.н.
Пузирьов М.С.

Барбарош Л.М.

635 Прокуратура як суб’єкт
запобігання домашній злочинності в Україні

Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

21.11.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

178

Корогод С.В.

643 Кримінальна відповідальність за умисне вбивство
поєднане із зґвалтуванням
або сексуальним насильством

645 Кримінальна відповідальність за привласнення,
розтрату або заволодіння
чужим майном шляхом
зловживання службовою
особою своїм службовим
становищем

Скляренко А.О.

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Дніпропетровський
Примаченко В.Ф. державний університет внутрішніх
справ

644 Кримінологічна характеМартиненко Д.Г. д.ю.н., доц.
ристика та запобігання
Шаблистий В.В.
шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з
використанням електроннообчислювальної техніки

к.ю.н., доц.
Дніпропетровський
Примаченко В.Ф. державний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Дніпропетровський
Примаченко В.Ф. державний університет внутрішніх
справ

Влад К.Г.

642 Кримінальна відповідальність за домашнє насильство над дітьми

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Шаблистий В.В.

641 Кримінальна відповідальАнісімов Д.О.
ність за протиправний
вплив на результати офіційних спортивних змагань

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

20.06.2019

179

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

Кондратов В.Г.

651 Кримінологічне забезпечення захисту працівників
правоохоронних органів
(перезатвердження теми)

Донецький юридичний інститут МВС
України

к.ю.н., доц.

Данилевський А.О.

650 Наглядова пробація при ви- Гранкіна В.І.
конанні покарань, альтернативних позбавленню волі

Донецький юридичний інститут МВС
України

д.ю.н., с.н.с.
Назимко Є.С.

649 Кримінальна відповідальЩербіна А.В.
ність за незаконне втручання в роботу автоматизованої
системи документообігу
суду
(перезатвердження теми)

Продан Т.В.

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

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

648 Запобігання жіночій насильницькій злочинності
в Україні
(уточнення теми)

к.ю.н., доц.
Соболь О.І.

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

Южека Р.С.

647 Державне бюро розслідуНосевич Н.Р.
вань як суб’єкт запобігання
злочинам в Україні
(уточнення теми)

646 Рішення Європейського
суду з прав людини як джерело кримінального права
України

26.12.2019

27.11.2019

25.09.2019

27.08.2019

26.06.2019

28.11.2019

180

д.ю.н., проф.
Музика А.А.

657 Хуліганство: кримінальноправове та кримінологічне
дослідження
(уточнення теми)

Артюхова В.В.

д.ю.н., проф.
Кваша О.О.

д.ю.н., проф.,
Костенко О.М.

656 Засоби масової інформації Костюк О.М.
у системі протидії злочинам
проти основ національної
безпеки України

Кваша Р.С.

654 Протидія насильницьким
злочинам неповнолітніх
в Україні (в контексті ювенальної кримінології)

д.ю.н., проф.
Дудоров О.О.

д.ю.н., проф.
Кваша О.О.

Панкратова К.О.

653 Кримінальна відповідальність за зловживання
впливом

д.ю.н., доц.
Леоненко Т.Є.

655 Протидія діяльності транс- Ганжов В.В.
національних злочинних
організацій, які порушують
встановлений законом порядок трансплантації органів
або тканин людини

Сокур Т.А.

652 Кримінальна відповідальність за умисне введення
в обіг на ринку України
(випуск на ринок України)
небезпечної продукції

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

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

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

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

Запорізький націо
нальний університет

Запорізький націо
нальний університет

31.10.2019

25.04.2019

31.01.2019

31.01.2019

27.12.2019

27.12.2019

181

к.ю.н., доц.
Перелигіна Р.В.

к.ю.н., доц.
Тарасевич Т.Ю.

659 Звільнення від покарання за Семенюк І.М.
законодавством України та
Європейського Союзу: порівняльна характеристика
Ващук О.В.

Лазаренко В.В.

660 Аудитор як спеціальний
суб’єкт злочину за законодавством України

661 Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства окремих суб’єктів
господарської діяльності за
законодавством України

Луганський дер-

д.ю.н., проф.

внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка

Письменський Є.О. жавний університет

663 Кримінальна відповідальність за незаконне перетинання державного кордону
України

Сербіна А.О.

Луганський державний університет
внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка

Київський університет права НАН
України

Київський університет права НАН
України

Київський університет права НАН
України

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

662 Покарання, не пов’язані з
Беднарський А.Є. д.ю.н., проф.
позбавленням волі: система,
Дудоров О.О.
проблеми призначення та
виконання

к.ю.н., доц.
Тарасевич Т.Ю.

д.ю.н., проф.,
Костенко О.М.

658 Кримінально-правова про- Бабій А.Ю.
тидія екстремізму в Україні

31.10.2019

28.11.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

19.12.2019

182

668 Запобігання і протидія домашньому насильству за
матеріалами Харківського
регіону

д.ю.н., проф.
Шостко О.Ю.

Лимаренко Ю.С. д.ю.н., проф.,
Голіна В.В.

667 Запобігання злочинності
Дзюба А.Ю.
неповнолітніх у ФРН (уточнення теми)

доц. Марін О.К.

666 Законність як елемент прин- Демчук П.В.
ципу верховенства права
у кримінальному праві

к.ю.н., доц.
Парасюк Н.М.
проф.
Бурдін В.М.

Дубас В.М.

665 Обмежувальні заходи в кри- Пліш Ю.М.
мінальному праві України

664 Кримінально-правові засоби протидії корупційним
злочинам в Україні

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

Львівський національний університет імені Івана
Франка

Львівський національний університет імені Івана
Франка

Львівський державний університет
внутрішніх справ

17.04.2019

27.06.2019

22.10.19

22.10.19

25.09.2019

183

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

670 Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до
осіб, які вчинили домашнє
насильство

к.ю.н., с.н.с.
Шепітько М.В.

672 Кримінальна відповідальДмитренко Д.Ф.
ність за незаконне втручання в роботу автоматизованої
системи документообігу
суду

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

к.ю.н., с.н.с.
Науково-дослідний
Колодяжний М.Г. інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

671 Кримінологічна характерис- Яковлева В.С.
тика та запобігання втручанню в діяльність судових
органів

Олійниченко А.Є. д.ю.н., проф.
Борисов В.І.

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

669 Кримінальна відповідальГарькавенко Д.Д. д.ю.н., проф.
ність за порушення встаГуторова Н.О.
новленого порядку доклінічного вивчення, клінічних
випробувань і державної
реєстрації лікарських засобів

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

184

Демчук О.В.

676 Кримінальна відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних
транспортних засобів або
інше порушення їх експлуатації

677 Запобігання кримінальним Перепічка Н.Г.
правопорушенням органами
пробації в Україні

Лісовий А.К.

к.ю.н.
Миронюк Т.В.

к.ю.н., доц.
Микитчик О.В.

д.ю.н., с.н.с.
Мозоль С.А.

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

к.ю.н., с.н.с.
Науково-дослідний
Колодяжний М.Г. інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

674 Кримінологічна характеАманова А.В.
ристика та запобігання
завідомо неправдивому
повідомленню про загрозу
безпеці громадян, знищення
чи пошкодження об’єктів
власності

675 Запобігання злочинам,
пов’язаним із порушенням
авторського права в мережі
Інтернет

к.ю.н., с.н.с.
Науково-дослідний
Колодяжний М.Г. інститут вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України

673 Кримінологічна характерис- Яковлев А.С.
тика та запобігання кримінальним правопорушенням
у сфері земельних відносин

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

185

д.ю.н., доц.
Талалай Д.В.

679 Відмежування предикатного злочину від незлочинної
поведінки

к.ю.н., доц.
Яра О.С.

к.ю.н., доц.
Яра О.С.

682 Кримінологічна характерис- Стасюк Н.А.
тика домашнього насильства

683 Кримінальна відповідальність за розголошення
інформації з обмеженим
доступом

684 Домашнє насильство за кри- Горбенко М.О.
мінальним правом України,
ФРН, Франції

д.ю.н., проф.
Стрельцов Є.Л.

к.ю.н., доц.
Фальченко С.Л.

681 Кримінально-правова
Юрчишин І.Б.
характеристика незаконного
збагачення

Сегеда Т.Й.

к.ю.н., доц.
Фальченко С.Л.

680 Кримінально-правове забез- Глушко І.В.
печення охорони територіальної цілісності та недоторканості України

Гончарук В.Л.

к.ю.н., доц.
Бабаніна В.В.

678 Кримінальна відповідальЮріков О.О.
ність за умисне пошкодження ліній зв’язку

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національна академія Служби безпеки
України

Національна академія Служби безпеки
України

Національна академія Служби безпеки
України

Національна академія внутрішніх
справ

07.05.2019

21.10.2019

21.10.2019

03.12.2019

03.12.2019

03.12.2019

19.12.2019

186

к.ю.н., доц.
Чугуніков І.І.

к.ю.н., доц.
Підгородинський В.М.

к.ю.н., доц.
Мирошниченко Н.А.

Капустін О.Б.

686 Кримінально-правова
характеристика злочинів,
вчинених у стані сильного
душевного хвилювання
(уточнення теми)

687 Звільнення від кримінальної Ісраєлян А.О.
відповідальності у зв’язку
з примиренням винного
з потерпілим
(зміна теми)

688 Система покарань у кримінальному законодавстві
України

к.ю.н., доц.
Мирошниченко Н.А.

690 Суб’єкти корупційних
злочинів: поняття, ознаки,
класифікація

Надточиєва А.П.

к.ю.н., доц.
Колодін Д.О.

689 Кримінальна відповідальШепотько М.А.
ність за провокацію підкупу

Басалюк Н.В.

Іскендеров Ф.Ш. д.ю.н., проф.
Туляков В.О.

685 Індивідуалізація покарання
(за законодавством країн
Причорноморського
регіону)
(уточнення теми)

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

26.07.2019

187

к.ю.н., доц.
Зайцев А.В.

д.ю.н., доц.
Шепітько М.В.

д.ю.н., проф.
Баулін Ю.В.

к.ю.н., доц.
Байда А.О.

692 Кримінальна відповідальФіліпенко В.Р.
ність за злісне невиконання
обов’язків по догляду за
дитиною або за особою,
щодо якої встановлена
опіка чи піклування

693 Кримінальна відповідальСкляров О.П.
ність за незаконні дії з майном щодо якого накладено
арешт, заставного майна або
майна, яке описане чи підлягає конфіскації

694 Психологічний стан
Ушакова А.В.
суб’єкта злочину: особливості та кримінально-правове значення

695 Кримінальна відповідальність за домашнє насильство у формі жорстокого
поводження з дітьми

Шакін Р.С.

к.ю.н., доц.
Колос М.І.

Таргоній М.В.

691 Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень в Україні

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Острозька академія»

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

19.12.2019

188

Керопян А.А.

к.ю.н., доц.
Оболенцев В.Ф.

700 Протидія легалізації (відми- Яцкевич Д.С.
ванню) доходів, одержаних
від вчинення корупційних
злочинів

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

к.ю.н., доц.
Пивоваров В.В.

699 Запобігання шахрайству
Коновалова І.О.
у сфері електронної торгівлі

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

к.ю.н., с.н.с.
Автухов К.А.

к.ю.н., доц.
Харитонов С.О.

Войцеховський Б.О. к.ю.н., доц.
698 Кримінологічна характеристика злочинів проти
Оболенцев В.Ф.
життя та здоров’я особи, що
вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї та
запобігання їм

697 Забезпечення права засуЛевицька Ю.А.
джених до позбавлення волі
на охорону здоров’я

696 Кримінальна відповідальність за незаконне перешкоджання організації або
проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

189

д.ю.н., проф.
Чуваков О.А.

703 Кримінальна відповідальДеменчук Д.А.
ність за злочини екстремістської спрямованості, що
посягають на основи національної безпеки України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Ященко А.М.

Крижановський М.В. д.ю.н., доц.

706 Заходи кримінально-право
вого характеру щодо юридичних осіб: сутність та
форми (уточнення теми)

Плотнікова А.В.

Мірошниченко А.М. к.ю.н., доц.

705 Кримінальна відповідальність за злочини проти
громадського порядку

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський націо
нальний педагогіч
ний університет
імені Г.С. Сковороди

д.ю.н., проф.
Університет митної
Тертишник В.М. справи та фінансів

д.ю.н., доц.
Бабенко А.М.

702 Запобігання НаціональФорсюк М.Ю.
ною поліцією порушенню
правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту в Україні

704 Протидія кримінальним
Тиханкова С.О.
правопорушенням у житлово-будівельній та житловокомунальній сфері

д.ю.н., доц.
Бабенко А.М.

701 Кримінологічна характерис- Федорончук І.В.
тика та запобігання втручанню в діяльність захисника чи представника особи

30.01.2019

18.12.2018

10.06.2019

19.11.2019

30.09.2019

30.09.2019

190

д.ю.н., проф.
Литвинов О.М.

Шабельніков С.К. д.ю.н., проф.
Литвинов О.М.

712 Кримінологічні засади про- Кожушко О.С.
тидії злочинності в оборонно-промисловому комплексі
України

711 Кримінологічне законодавство України: феномен та
наукові засади розвитку

710 Погроза або насильство
Мар’єнко Л.М.
щодо судді, народного засідателя чи присяжного:
кримінологічна характеристика та запобігання
д.ю.н., проф.
Литвинов О.М.

д.ю.н., проф.
Ємельянов В.П.

Митрофанова Ю.С.

709 Кримінально-правова
охорона статевої свободи
та статевої недоторканості
особи в Україні

д.ю.н., проф.
Ємельянов В.П.

к.ю.н., с.д.
Гладкова Є.О.

Віблий Є.В.

708 Кримінальна відповідальШпарага М.Ю.
ність за незаконне публічне
вживання наркотичних
засобів

707 Призначення покарання за
незакінчений злочин

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

23.04.2019

26.02.2019

191

Замковий В.Л.

715 Мотивація злочинної
поведінки злочинцярецидивіста
Бегунц А.О.

Баранова Ц.С.

714 Кримінологічні засади
механізму запобігання
та протидії домашньому
насильству

716 Імунітети в кримінальному
праві України

Луценко Б.Г.

713 Кримінологічне забезпечення проведення Операції
Об’єднаних Сил

д.ю.н., проф.
Житний О.О.

к.ю.н., доц.
Давиденко В.Л.

д.ю.н., проф.
Литвинов О.М.

д.ю.н., проф.
Литвинов О.М.

Харківський національний університет імені
В.Н.Каразіна

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

19.11.2019

24.12.2019

26.11.2019

26.11.2019

192

Савенко В.П.

д.ю.н., доц.
ДніпропетровШаблистий В.В. ський державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ

719 Кримінально-пра- Залюбовський М.Ю. к.ю.н.
Філіпп А.В.
вова характеристика порушення
права на захист

720 Торгівля дітьми
за кримінальним
правом України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

20.12.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

к.ю.н., доц.
Хашев В.Г.

Науковий
керівник

718 Кримінально-пра- Дядічко В.І.
вова характеристика сексуального
насильства над
дітьми

Виконавець
Академія
Державної
пенітенціарної
служби

Назва
дисертації

717 Виправлення
Нестеренко В.В. к.ю.н.
і ресоціалізація
Царюк С.В.
засуджених військовослужбовців

№

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

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Зміст
зауваження

193

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

д.ю.н., с.н.с.
Назимко Є.С.

723 КримінальноМірюк Т.М.
правові заходи,
пов’язані з ізоляцією неповнолітніх
від суспільства,
у кримінальному
праві України
(уточнення теми)

Донецький
національний
університет
імені Василя
Стуса

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Мовчан Р.О.

Драчевський Є.Ю. к.ю.н., доц.

722 Кримінально-ви- Квятківський Ю.В. к.ю.н., с.д.
конавча характеЛосич С.В.
ристика виконання покарання на
тимчасово окупованих територіях Донецької
та Луганської
областей
(уточнення теми)

721 Кримінальна
відповідальність
за декларування
недостовірної
інформації

26.06.2019

26.06.2019

01.11.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема співпадає
з темою Козачин А.М.
«Кримінальна
відповідальність
за декларування
недостовірної
інформація»
(№ 740 цього
Переліку)

194

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Запорізький
національний
університет

726 Кримінальна
Удовиченко О.В. к.ю.н., доц.
відповідальність
Данилевський А.О.
за невиконання
обмежувальних
заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми
для кривдників

727 Кримінально-пра- Мельниченко В.С. к.ю.н., доц.
вова характерисУзунова О.В.
тика зловживання
повноваженнями
службовою особою юридичної

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

к.ю.н., доц.
Політова А.С.

725 Кримінальноправова характеристика статевих
зносин з особою,
яка не досягла
шістнадцятирічного віку
Смаглюк О.А.

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

724 Детективна діБичін С.О.
яльність в механізмі запобігання
злочинності
(уточнення теми)

27.12.2019

27.11.2019

31.10.2019

29.05.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

195

к.ю.н., доц.
Гуріна Д.П.

д.ю.н., проф.
Берзін П.С.

729 Кримінальна від- Біловол О.О.
повідальність за
домашнє насильство (ст. 1261 КК
України)

730 КримінальЯковлєва С.В.
но-правова та
кримінологічна
характеристика
злочинів у сфері
незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних

д.ю.н., проф.
Кваша О.О.

728 КримінальноБілоконь О.Г.
правова протидія
підкупу в Україні

особи приватного
права незалежно
від організаційноправової форми

Київський університет права
НАН України

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

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

23.12.2019

20.05.2019

25.04.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема співпадає
з темою
Влад К.Г. «Кримінальна відповідальність за
домашнє насильство над дітьми»
(№ 642 цього
Переліку)

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

196

Луганський
державний
університет
внутрішніх
справ імені
Е.О. Дідоренка

733 КримінальноПіддубчак К.О.
правова охорона
шлюбу в Україні:
сучасний стан
і перспективи

31.10.2019

31.10.2019

Луганський
державний
університет
внутрішніх
справ імені
Е.О. Дідоренка

732 Кримінально-пра- Воронцова Ю.В. д.ю.н., проф.
вове регулювання
Карчевський М.В.
грального бізнесу
в Україні

д.ю.н., проф.
Дудоров О.О.

31.10.2019

731 Кримінально-пра- Ведернікова А.О. д.ю.н., проф.
Луганський
вове регулювання
Карчевський М.В. державний
булінгу
університет
внутрішніх
справ імені
Е.О. Дідоренка

речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчиняються неповнолітніми
або за їх участю

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

197

к.ю.н., доц.
Газдайка-Василишин І.Б.

Різник О.Р.

737 Кримінальноправова характеристика складів
злочинів, що
пов’язані з незаконним позбавленням волі

д.ю.н., проф.
Письменський Є.О.

к.ю.н., доц.
Созанський Т.І.

Осика М.І.

735 Зброя у кримінальному праві
України

д.ю.н., проф.
Дудоров О.О.

736 Кваліфікація су- Ломага Ю.Т.
купності злочинів
при вчиненні
умисного вбивства

Якименко І.В.

734 Кримінальна
відповідальність
за насильницьке
зникнення

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Луганський
державний
університет
внутрішніх
справ імені
Е.О. Дідоренка

Луганський
державний
університет
внутрішніх
справ імені
Е.О. Дідоренка

30.10.2019

30.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема співпадає
з темою Ромаш
кіна С.І.
«Кримінальна
відповідальність
за насильницьке
зникнення»
(№ 738 цього
Переліку)

198

Козачин А.М.

Тализіна Я.О.

739 Нормативне
забезпечення
та практика
реалізації конфіденційного
співробітництва
у кримінальному
провадженні

740 Кримінальна
відповідальність
за декларування
недостовірної
інформація

Ромашкін С.І.

738 Кримінальна
відповідальність
за насильницьке
зникнення

к.ю.н., доц.
Бабаніна В.В.

д.ю.н., доц.
Тітко І.А.

Національна
академія внутрішніх справ

Науково-дослідний інститут вивчення
проблем
злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України

к.ю.н.
Науково-доШульженко Н.В. слідний інститут вивчення
проблем
злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України

29.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

Тема співпадає
з темою Драчевського Є.Ю.
«Кримінальна
відповідальність
за декларування
недостовірної
інформації»
(№ 721 цього
Переліку)

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Тема співпадає
з темою Якименко І.В.
«Кримінальна
відповідальність
за насильницьке
зникнення»
(№ 734 цього
Переліку)

199

742 Кримінально-пра- Степанюк К.П.
вове регулювання
протидії корупції
в Україні

741 Кримінально-пра- Денисюк О.В.
вова характеристика насильницького зникнення

к.ю.н., проф.
Бантишев О.Ф.

к.ю.н.
Акімов М.О.

Національна академія
Служби безпеки України

Національна
академія внутрішніх справ

03.12.2019

26.11.2019

Тема співпадає
з темою
Дубас В.М.
«Кримінальноправові засоби
протидії корупційним злочинам
в Україні»
(№ 664 цього
Переліку)

Тема співпадає
з темами
Якименко І.В.
«Кримінальна
відповідальність
за насильницьке
зникнення»
(№ 734 цього
Переліку)
Ромашкіна С.І.
«Кримінальна
відповідальність
за насильницьке
зникнення»
(№ 738 цього
Переліку)

200

Наперковська Д.В. к.ю.н., доц.
747 Віктимологічна
характеристика та
Кулик Л.М.
запобігання правопорушенням
проти життя та

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

746 Запобігання
Байов В.О.
наркозлочинності
етнічних злочинних угруповань
к.ю.н., доц.
Воронцов А.В.

Національний
університет
«Одеська юридична академія»

745 Кримінально-пра- Камінський П.В. к.ю.н., доц.
Колодін Д.О.
вова характеристика примушування до шлюбу:
порівняльно-правове дослідження

Національний
університет
«Одеська юридична академія»
Національний
університет
«Одеська юридична академія»

к.ю.н., доц.
Дикий О.В.

744 Викрадення
Татаркевич Я.О. к.ю.н., доц.
у кримінальному
Хімченко С.А.
праві: поняття та
форми
(уточнення теми)

743 Способи вчинен- Флюнт М.О.
ня кіберзлочинів:
кримінологічний
аналіз

25.11.2019

25.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
вузькою

201

Харківський
національний
педагогічний
університет
імені Г.С.
Сковороди

д.ю.н., проф.
Харківський
Ємельянов В.П. національний
університет
внутрішніх
справ

Шинкарчук А.Я. д.ю.н.,проф.
Ященко А.М.

749 Кримінально-пра- Хлопов А.О.
вова характеристика незаконного
придбання, збуту
або використання спеціальних
технічних засобів
отримання інформації

748 Кримінальноправові засоби
реагування на
прояви домашнього насильства

здоров’я, учинених неповнолітніми

26.02.2019

18.12.2018

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема співпадає
з темами
Влад К.Г. «Кримінальна відповідальність за
домашнє насильство над дітьми»
(№ 642 цього
Переліку)
Біловол О.О.
«Кримінальна
відповідальність
за домашнє насильство (ст. 1261
КК України)»
(№ 729 цього
Переліку)

202

Покліпач А.А.

752 Виготовлення,
Березніков О.В.
поширення комуністичної, нацистської символіки
та пропаганда
комуністичного
й націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних
режимів: кримінально-правові та
компаративістські
аспекти

751 Віктимізація
Лобарєва А.О.
населення через
розвиток соціальних мереж як
різновиду конвергентних медіа

750 Кримінальноправова характеристика торгівлі
людьми (ст. 149
КК України)

д.ю.н., проф.
Сотула О.С.

к.ю.н., доц.
Давиденко В.Л.

д.ю.н., проф.
Фролова О.Г.

Херсонський
державний
університет

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

20.12.2019

24.12.2019

25.06.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема співпадає з.
темою
Савенко В.П.
«Торгівля дітьми
за кримінальним
правом України»
(№ 720 цього
Переліку)

203

Гуляков К.В.

754 Кримінальноправова характеристика незаконного проведення
пошукових робіт
на об'єкті археологічної спадщини, знищення,
руйнування або
пошкодження
об'єктів культурної спадщини

755 Незаконна ексХристюк В.В.
плуатація людини: питання
кваліфікації та
компаративістики

Бібленко В.С.

753 Незаконне проведення дослідів
над людиною:
кримінальноправові та компаративістські
аспекти

д.ю.н., проф.
Сотула О.С.

д.ю.н., проф.
Сотула О.С.

д.ю.н., проф.
Сотула О.С.

Херсонський
державний
університет

Херсонський
державний
університет

Херсонський
державний
університет

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

204

756 Теоретико-приГарматюк В.О.
кладні засади
здійснення правосуддя у кримінальному провадженні щодо
корупційних
злочинів
к.ю.н.
Хмельницький
Хмелевська Н.В. університет
управління
та права імені
Леоніда
Юзькова

23.10.2019

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

205

Виконавець

759 Теоретико-правові та методологічні засади судової
лінгвістичної експертизи

д.ю.н., проф.
Шепітько В.Ю.

д.ю.н., проф.
Галаган В.І.

Науковий
консультант

Свиридова Л. В. д.ю.н., с.н.с.
СімаковаЄфремян Е. Б.

758 Теоретико-методологічні
Яремчук В.О.
засади формування системи
криміналістичних знань

757 Правові основи та практика Яковенко М.О.
реалізації функції досудового розслідування в Україні

№

Назва
дисертації

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого

Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

06.11.2019

21.06.2019

28.02.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

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

206

Назва
дисертації
Єфімов М.М.

Виконавець

762 Теоретико-приКисельов А.О.
кладні засади
використання
негласних позаштатних працівників Національної
поліції у протидії
злочинам

761 Криміналістичне
забезпечення досудового слідства
у справах про
злочини проти
моральності

№

Перлін С.І.

д.ю.н., проф.
Степанюк Р.Л.

Харківський національний університет
внутрішніх справ

Дніпропет
ровський
державний
університет
внутрішніх
справ

державний
університет
внутрішніх
справ

Дніпропет

26.12.2019

28.11.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний (число, мі
заклад)
сяць, рік)

Чаплинський К.О. ровський

д.ю.н., проф.

Науковий
консультант

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

760 Концептуальні засади розвитку криміналістичної
техніки в структурі криміналістики

Тема не відповідає рівню
докторської дисертації

Предмет дослідження визначено не коректно;
тема не відповідає рівню
докторської дисертації

Зміст
зауваження

30.10.2019

207

д.ю.н., проф.

766 Теоретичні та пра- Бутенко О.В.
вові засади проведення поліграфічних досліджень
в Службі безпеки
України

Стрельбицький М.П.

д.ю.н., проф.
Нор В.Т.

Національна академія
Служби безпеки України

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

764 Теоретичні та
Топорецька З.М. д.ю.н., проф.
праксеологічні
Погорецький М.А.
проблеми криміналістичного забезпечення доказування корупційних
правопорушень

765 Зловживання пра- Борейко Г.Д.
вом у кримінальному провадженні

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

763 Криміналістичне Мирошниченко Ю.М. д.ю.н., проф.
забезпечення судоВолобуєв А. Ф.
вого провадження:
концептуальні
основи

31.10.2019

25.06.2019

25.02.2019

26.12.2019

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
вузькою

Предмет дослідження потребує
уточнення

208

Камишанський О.Ю.

д.ю.н., проф.
Степанюк Р.Л

д.ю.н., проф.
Стратонов В.М.

770 Теоретико-правові Коваль А.А.
та праксеологічні
засади забезпечення прав людини
при проведенні
негласних слідчих
(розшукових) дій

д.ю.н., проф.
Снігерьов О.П.

д.ю.н., проф.
Цільмак О.М

769 Концептуальні за- Кікінчук В.В.
сади тактики проведення негласних
слідчих (розшукових) дій

768 Теоретико-правові Філіпенко Н.Є.
та організаційнометодологічні
засади превентивної діяльності
судово-експертних
установ: ґенеза,
сучасний стан та
перспективи розвитку

767 Теоретико-правові
основи виявлення
та розслідування
злочинів у сфері
господарської діяльності

Чорноморський національний
університет
імені Петра
Могили

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
науково-дослідний інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції
України

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

14.11.2019

25.06.2019

06.11.2019

25.03.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема не відповідає рівню
докторської дисертації

Тема сформульована не коректно,
предмет дослідження потребує
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

209

д.ю.н., проф.
Назаров В.В.

Подгорець С.В.

Морарь А.Д.

773 Процес доказування у кримінальних провадженнях,
пов’язаних із незаконним
збагаченням

774 Інститут угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні
України, США та Німеччини (порівняльно-правовий
аналіз)

775 Доступність процесуальних Фещенко В.Є.
засобів захисту в стадії досудового розслідування

д.ю.н., проф.
Назаров В.В.

772 Повідомлення про підозру Іщенко Ю.А.
та його оскарження в кримінальному провадженні

к.ю.н.
Громова М.Є.

к.ю.н., доц.
Сисоєнко Г.І.

д.ю.н., проф.
Назаров В.В.

Виконавець

Науковий
керівник

Зебелян Н.В.

771 Доступ до правосуддя
як засада кримінального
провадження

№

Назва
дисертації

Академія адвокатури України

Академія адвокатури України

Академія адвокатури України

Академія адвокатури України

Академія адвокатури України

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

21.02.2019

21.02.2019

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

Дата за
твердження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)
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Селюх Ю.М.

777 Зміна прокурором обвинувачення в суді

д.ю.н., проф.
Глушков В.О.

к.ю.н., доц.
Павлова Н.В.

780 Оперативно-розшукова
Томков О.М.
протидія незаконному обігу
зброї, що вчиняється організованою злочинністю

781 Розслідування розкрадань
бюджетних коштів під час
будівництва та ремонту
автомобільних доріг

Біленко О.В.

д.ю.н., проф.
Глушков В.О.

к.ю.н.
Олефір Л.І.

к.ю.н.
Карелін В.В.

к.ю.н.
Остапчук Л.Г.

779 Оперативно-розшукова про- Степанов В.О.
тидія розкраданню нафто- і
газопродуктів з магістральних газонафтопродуктів

778 Особливості доказування на Помаз Я.О.
стадії досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі
збутом наркотичних засобів

Смаль І.А.

776 Теоретичні засади формування і практика застосування електронних доказів
у кримінальному процесі

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

Академія Державної пенітенціарної
служби

28.11.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019
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Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Коваленко І.О.

Первій В.Ю.

784 Розслідування шахрайства у сфері використання
банківських електронних
платежів

785 Доказування у кримінальних провадженнях щодо
злочинів, пов’язаних зі
зловживанням владою або
службовим становищем

д.ю.н., проф.
Дніпропетровський
Чаплинський К.О. державний університет внутрішніх
справ

787 Розслідування крадіжок ба- Сенько А.В.
гажу пасажирів в аеропорту

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Дараган В.В.

786 Взаємодія органів досуПостолов Т.О.
дового розслідування та
оперативних підрозділів
кіберполіції під час протидії
злочинам у сфері інтелектуальної власності

к.ю.н., доц.
Черняк Н.П.

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

783 Розслідування шахрайства, Данатарова В.М. к.ю.н., доц.
учиненого із використанням
Плетенець В.М.
засобів мобільного зв’язку
к.ю.н., доц.
Єфімов М.М.

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Булдакова К.Е.

к.ю.н., доц.
Федченко В.М.

782 Судовий контроль в кримінальному проваджені
у справах щодо неповнолітніх

26.12.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

25.04.2019
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д.ю.н., доц.
Одерій О.В.

792 Основи методики розсліду- Готвянська М.А.
вання злочинів, пов’язаних
зі втягненням неповнолітніх
у злочинну діяльність
(уточнення теми)

Донецький юридичний інститут МВС
України

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

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх
справ

791 Проблеми доказування
Кисько А.І.
ознак організованості злочинної групи на досудовому
розслідуванні
(уточнення теми)

к.ю.н., доц.
Павлова Н.В.

790 Розслідування шахрайства Чучко С.В.
при купівлі-продажу товарів
через мережу Інтернету

к.ю.н.
Бідняк Г.С.

к.ю.н.
Рогальська В.В.

Усаткін Д.Г.

789 Судове провадження на під- Таус М.М.
ставі угод у кримінальному
процесі України

788 Криміналістична характеристика та особливості
розслідування групового
порушення громадського
порядку

27.08.2019

24.04.2019

26.12.2019

28.11.2019

28.11.2019
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Кузьменко М.В.

795 Забезпечення права на
захист під час досудового
розслідування

к.ю.н., доц.
Київський націоКостюченко О.Ю. нальний університет імені Тараса
Шевченка

Пилипчук О.П.

798 Дослідження та оцінка
доказів у кримінальному
провадженні в суді першої
інстанції.

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

к.ю.н., доц.
Ахтирська Н.М.

797 Розслідування злочинів, що Неділько Я.В.
вчиняються з використанням інформаційних технологій (кіберзлочинів)

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

д.ю.н. проф.
Кучинська О.П.

796 Електронне правосуддя:
Мильцева В.С.
виникнення та перспективи
розвитку
(уточнення теми)

д.ю.н., доц.
Лоскутов Т.О.

Донецький юридичний інститут МВС
України

Донецький юридичний інститут МВС
України

Бугаєць Т.І.

794 Міжнародні стандарти
забезпечення прав малолітньої та неповнолітньої
особи під час досудового
провадження
д.ю.н., доц.
Лоскутов Т.О.

Донецький юридичний інститут МВС
України

793 Подолання протидії судово- Мудрецький Р. В. д.ю.н., доц.
му розгляду у кримінальних
Одерій О.В.
провадженнях
(уточнення теми)

28.11.2019

28.11.2019

20.05.2019

31.10.2019

31.10.2019

27.08.2019
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к.ю.н., доц.
Шехавцов Р.М.

к.ю.н., доц.
Пряхін Є.В.

к.ю.н., доц.
Хитра А.Я.

802 Використання спеціальних Бешлей І.Ю.
економічних знань під час
досудового розслідування
кримінальних правопорушень у сфері господарської
діяльності

803 Підстави проведення слід- Войтович І.С.
чих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Слухаєнко Ю.М. к.ю.н.
Яковенко М.О.

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Луганський державний університет
внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка

Луганський державний університет
внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка

д.ю.н., проф.
Київський політехЛук’янчиков Є.Д. нічний інститут ім.
Ігоря Сікорського

801 Затримання у кримінальних Фоменко В.В.
провадженнях щодо проступків

800 Методика розслідування
домашнього насильства

799 Інформаційно-методичне
Найдьон Я.П.
забезпечення розслідування
створення та поширення
інформації порнографічного
змісту як кіберзлочину

30.10.2019

30.10.2019

24.12.2019

28.11.2019

25.11.2019
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Дикий А.Б.

805 Заходи забезпечення безпеки осіб, залучених до
конфіденційного співробітництва під час проведення
негласних слідчих (розшукових) дій

808 Криміналістична характеПелещак О.Р.
ристика та початковий етап
розслідування диверсій,
вчинених з використанням
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),

к.ю.н., доц.
Благута Р.І.

к.ю.н., доц.
Навроцька В.В.

807 Охорона професійних
таємниць у кримінальному
провадженні
Матолич В.В.

к.ю.н., доц.
Федчак І.А.

806 Правові та організаційні за- Ільницький В.В.
сади розшуку підозрюваних
підрозділами карного розшуку Національної поліції
України

к.ю.н., доц.
Шехавцов Р.М.

Борусовський М.В. к.ю.н.
Кунтій А.І.

804 Основи методики розслідування постановлення
суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку,
рішення, ухвали або постанови

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Львівський державний університет
внутрішніх справ

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019
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Львівський націо
нальний університет імені Івана
Франка

доц.
Калужна О.М.

д.ю.н., проф.
Хараберюш І.Ф.

д.ю.н., проф.
Хараберюш І.Ф.

д.ю.н., с.н.с.
Юсупов В.В.

810 Моделі організації та проШуневич К.А.
ведення судової експертизи
у кримінальному судочинстві в державах Європи
і в Україні
Лісовий О.О.

811 Особливості судового
контролю при проведенні
негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних
з використанням технічних
засобів

812 Криміналістична харакІванова О.Л.
теристика, та особливості
розслідування статевих злочинів щодо неповнолітніх

813 Розслідування криміналь
Швець А.В.
них правопорушень, пов’я
заних із незаконним пово
дженням з небезпечними
матеріалами та речовинами

Національна академія внутрішніх
справ

Маріупольський
державний університет

Маріупольський
державний університет

Львівський націо
нальний університет імені Івана
Франка

809 Досудове розслідування
Гарасимчук Н.А. проф.
декларування недостовірної
Когутич І.І.
інформації

систем та комп’ютерних мереж, мереж електрозв’язку

24.09.2019

23.10.2019

23.10.2019

22.10.19

22.10.19
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Рабчун В.В.

815 Розслідування хуліганства,
пов’язаного з блокуванням
роботи (діяльності) державних органів, установ та
організацій

д.ю.н., проф.
Удалова Л.Д.

д.ю.н., проф.
Чорноус Ю.М.

818 Організаційно-тактичні за- Шарай Є.В.
сади залучення працівників
Експертної служби МВС
України до досудового розслідування

д.ю.н., проф.
Василинчук В.І.

к.ю.н., проф.
Зарубей В.В.

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Національна акаЧернявський С.С. демія внутрішніх
справ

817 Досудове розслідування
Калінніков О.В.
у кримінальному провадженні за відсутності
підозрюваного (in absentia)
в Україні та країнах Європи
(порівняльно-правове дослідження)

816 оц.кологарна розробка
Оголенко А.В.
членів злочинних об’єднань
оперативними підрозділами Національної поліції
України

Атаманов А.М.

814 Повідомлення про підозру
особі, місцезнаходження
якої не встановлено, або
яка перебуває за межами
України

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019
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д.ю.н., проф.
Чорноус Ю.М.

д.ю.н., проф.
Національна акаЧернявський С.С. демія внутрішніх
справ

821 Тактика пред’явлення особи Гриненко К.В.
для впізнання
Юсупова К.О.

Курята К.Л.

Шляховський О.А. к.ю.н.
Павленко С.О.

822 Кримінальні процесуальні
та криміналістичні основи
участі захисника у кримінальному провадженні
щодо неповнолітніх

823 Розслідування хуліганства,
вчиненого групою осіб

824 Протидія оперативними
підрозділами Національної
поліції України торгівлі
людьми, вчиненої з метою
трудової експлуатації

Національна академія внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Національна акаСаковський А.А. демія внутрішніх
справ

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

к.ю.н., доц.
Національна акаОмельченко О.Є. демія внутрішніх
справ

820 Відшкодування шкоди, за- Петрук О.М.
вданої кримінальним правопорушенням: порівняльноправове дослідження
Національна академія внутрішніх
справ

29.10.2019

819 Електронні відображення
Гребенькова М.С. д.ю.н., проф.
Національна акаяк джерела доказів у криміХахановський В.Г. демія внутрішніх
нальному провадженні
справ
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д.ю.н., проф.
Горбачевський В.Я.

828 Процесуальні засади забезпечення недопустимості
розголошення відомостей
досудового розслідування

д.ю.н., с.н.с.
Юсупов В.В.

к.ю.н., доц.
Некрасов В.А.

830 Використання спеціальних Ілляшенко М.О.
криміналістичних знань
захисником у кримінальних
провадженнях про вбивства

831 Застосування аналітичної
розвідки під час розслідування злочинів у сфері
оподаткування

Падалка Л.О.

к.ю.н., доц.
Осауленко О.А.

829 Інститут реабілітації в кри- Остренко М.В.
мінальному процесі України

Топчій Н.С.

к.ю.н., доц.
Тарасенко О.С.

827 Оперативно-розшукове за- Коровін С.Г.
безпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Національна акаОмельченко О.Є. демія внутрішніх
справ

826 Предмет доказування у кри- Цуцкірідзе К.С.
мінальному провадженні
щодо неповнолітніх

Національна академія внутрішніх
справ

к.ю.н.
Грига М.А.

825 Розслідування підкупу
Григорова Є.В.
виборця, учасника референдуму

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

220

д.ю.н., проф.
Національна акаХахановський В.Г. демія внутрішніх
справ

836 Процесуальний порядок
отримання та аналізу інформації, якою володіють
оператори та провайдери
телекомунікацій

Кравчук Д.С.

к.ю.н.
Атаманчук В.М.

835 Організаційно-тактичні за- Ковбан М.Ю.
сади використання можливостей засобів масової
інформації під час розслідування кримінальних правопорушень

Національна академія внутрішніх
справ

д.ю.н., проф.
Національна акаНикифорчук Д.Й. демія внутрішніх
справ

Катеринюк В.В.

834 Використання конфіденційного співробітництва
підрозділами детективів
Національного антикорупційного бюро України

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

к.ю.н.
Цуцкірідзе М.С.

Максименко А.С. к.ю.н., доц.
Никоненко М.Я.

833 Взаємодія підрозділів детек- Жукова В.І.
тивів Національного антикорупційного бюро України
з контролюючими органами
під час досудового розслідування

832 Повідомлення про підозру
як інститут кримінального
процесуального права

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019
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841 Доказування службовою
Русаєв А.В.
особою підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України
декларування недостовірної
інформації

к.ю.н., проф.
Азаров Ю.І.

д.ю.н.
Макаров М.А.

д.ю.н., проф.
Татаров О.Ю.

839 Підстави та процесуальний Плюшкін А.Ю.
порядок виявлення, розшуку та передачі в управління активів, одержаних
від корупційних та інших
злочинів
Чучман О.І.

к.ю.н., проф.
Мірковець Д.М.

838 Підстави та процесуальний Матвійчук В.О.
порядок дізнання у кримінальних провадженнях про
кримінальні проступки

840 Доказування під час здійснення судового контролю
у кримінальному провадженні

к.ю.н., проф.
Азаров Ю.І.

837 Доказування у кримінальКучерук Г.Л.
них провадженнях, матеріали яких містять банківську
таємницю

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019
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Національна академія Служби безпеки
України

Національна академія внутрішніх
справ

847 Правові та організаційні
Фелонюк Ю.В.
засади забезпечення негласності в оперативно-розшуковій діяльності СБ України

Свояк Д.В.

д.ю.н., доц.
Кудінов С.С.

Національна академія Служби безпеки
України

д.ю.н., проф.
Національна акадеКолесников В.А. мія Служби безпеки
України

д.ю.н., проф.
Мотлях О.І.

846 Забезпечення змагальності
в кримінальному провадженні при використанні
матеріалів, отриманих негласно

Панчук О.В.

844 Використання спеціальних
знань оц.колога під час
розслідування одержання
неправомірної вигоди

д.ю.н., проф.
Національна акаХахановський В.Г. демія внутрішніх
справ

Національна академія внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Кудінов С.С.

Чашницька Т.Г.

843 Ідентифікація особи за матеріалами відеозапису

к.ю.н., с.н.с.
Калиновський
О.В.

845 Контроль за вчиненням зло- Тумко С.П.
чину у формі оперативної
закупки (за матеріалами
Служби безпеки України)

Ткаченко С.В.

842 Особливості досудового
розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у місцях тимчасової
ізоляції

31.10.2019

28.03.2019

28.03.2019

26.11.2019

26.11.2019

26.11.2019
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д.ю.н., проф.
Аленін Ю.П.

850 Процесуальні особливості
розслідування кримінальних проступків

17.10.2019

Національний університет «Одеська
юридична академія»

853 Підстави для скасування
Мар’янова С.С.
або зміни судових рішень
судом апеляційної інстанції:
теорія та практика реалізації

к.ю.н., доц.
Пожар В.Г.

17.10.2019

852 Представництво потерпіло- Черноморченко К.В. к.ю.н., доц.
Національний уніго та цивільного позивача
Підгородинська А.В. верситет «Одеська
у кримінальному проваюридична академія»
дженні

07.05.2019

03.12.2019

03.12.2019

17.10.2019

Білостоцький Б.О. к.ю.н., доц.
Шилін Д.В.

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національна академія Служби безпеки
України

Національна академія Служби безпеки
України

Національний університет «Одеська
юридична академія»

851 Участь прокурора у суді
присяжних в кримінальному процесі України

д.ю.н.
Леонов Б.Д.

849 Використання спеціальних Омельян О.С.
знань при розслідуванні кіберзлочинів (за матеріалами
СБ України)
Юзько С.А.

д.ю.н., доц.
Талалай Д.В.

848 Правове регулювання вико- Салтиков С.М.
ристання конфіденційного
співробітництва слідчим (за
матеріалами СБ України)
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Рабзі О.Ю.

Шахрайчук А.М. к.ю.н.
Гонгало С.Й.

857 Криміналістичний аналіз
злочинів, учинених у житлово-комунальній сфері
міста

858 Травматичні зміни шкіри
стійкого та тимчасового
характеру в слідах папілярних узорів та їх вплив на
формування експертного
висновку

859 Забезпечення поваг до люд- Варченко О.О.
ської гідності в кримінальному провадженні

Черняк Ю.М.

856 Розслідування замовних
вбивств щодо працівників
правоохоронних органів

Національний університет «Острозька академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

д.ю.н., доц.
Національний юриТрофименко В.М. дичний університет
імені Ярослава
Мудрого

д.ю.н., проф.
Аркуша Л.І.

к.ю.н., доц.
Цехан Д.М.

Цибульськй Д.В. д.ю.н., проф.
Аркуша Л.І.

855 Методика розслідування
злочинів, вчинених в стані
афекту

к.ю.н., доц.
Комісарчук Р.В.

Сиводєд І.С.

854 Розслідування вбивств військовослужбовців під час
особливого періоду

22.11.2019

28.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019
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д.ю.н., проф.
Шепітько В.Ю.

д.ю.н., проф.
Шевчук В.М.

865 Тактичні операції у системі Гришко І.К.
засобів розслідування самовільного зайняття земельної
ділянки та самовільного
будівництва

д.ю.н., проф.
Шило О.Г.

д.ю.н., проф.
Шило О.Г.

864 Використання методу реГригоренко А.О.
конструкції під час проведення слідчих (розшукових)
дій

Грідіна К.В.

Мілашевіч Я.С.

862 Спрощене провадження
щодо кримінальних проступків

863 Принцип пропорційності
в кримінальному провадженні

Філатов Д.Д.

861 Реалізація засади безпосередності дослідження
показань, речей і документів судом
д.ю.н., проф.
Капліна О.В.

Криворучко Д.В. к.ю.н., доц.
Туманянц А.Р.

860 Зловживання правом на
стадії досудового розслідування у кримінальному
провадженні

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019
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Пастух А.В.

869 Розслідування злочинів,
пов’язаних із порушенням
правил екологічної безпеки

к.ю.н., доц.
Албул С.В.

871 Правові та організаційнотактичні засади протидії
злочинам, пов’язаним із
торгівлею людьми, учиненими організованими зло-

Стерненко Я.М.

к.ю.н., доц.
Янковий М.О.

870 Теоретичні та практичні заса- Погорелов Д.О.
ди сучасного криміналістичного дослідження патронів,
споряджених еластичними
метальними снарядами «несмертельної дії»

к.ю.н., проф.
Цехан Д.М.

к.ю.н., доц.
Горбаньов І.М.

Мальгіна А.С.

868 Методика розслідування
створення терористичної
групи чи терористичної
організації

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Одеський державний університет
внутрішніх справ

к.ю.н., доц.
Одеський державХолостенко А.В. ний університет
внутрішніх справ
д.ю.н., проф.
Тарасенко В.Є.

Довженко О.Ю.

867 Правові та організаційноКісенко В.П.
тактичні засади діяльності
оперативних підрозділів
у досудовому розслідуванні

866 Методика розслідування
кіберзлочинів

25.11.2019

30.09.2019

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

30.09.2019
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інститут судових
експертиз

Харківський на-

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Щербаковський М.Г. уково-дослідний

д.ю.н., доц.

Дементьев М.В.

875 Гносеологічні та процесуальні засади оцінки і перевірки висновку експерта

к.ю.н.
Шепітько І.І.

д.ю.н., проф.
Петрова І. А.

Гричина О.В.

873 Використання судових експертиз при розслідуванні
злочинів у сфері банківських послуг

к.ю.н., с.н.с.
Калаянова О.Д

874 Теоретичні, методичні та
Гудзікевич Г.С.
організаційні засади судової
товарознавчої експертизи
машин та обладнання металургійних підприємств

Юнку І.І.

872 Використання спеціальних
знань при розслідуванні
злочинів, пов’язаних із
тероризмом

чинними групами з метою
сексуальної експлуатації

06.11.2019

06.11.2019

06.11.2019

25.11.2019
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д.ю.н., проф.
Петрова І.А.

Брендель О.І.

Варлахов В.О.

877 Судова експертиза відео-,
звукозапису:
теоретичні та організаційні
засади

878 Використання спеціальних
знань при проведенні слідчого експерименту під час
розслідуванні дорожньотранспортних подій

к.ю.н.
Лубенцов А.В.

д.ю.н., доц.

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

Харківський на-

Щербаковський М.Г. уково-дослідний

876 Процесуальні, організаційні Проценко А.М.
та тактичні засади проведення експертизи в суді

ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

06.11.2019

06.11.2019

06.11.2019
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к.ю.н.
Лубенцов А.В.

к.ю.н., доц.
Філіпенко Н.Є.

Нурмагомедов В.В. к.ю.н., доц.
Філіпенко Н.Є.

881 Судова гемологічна експер- Оболєнцеватиза: теоретико-правові та Красивська О.С.
організаційні засади

880 Судова транспортно-трасологічна експертиза: загальнотеоретичні, правові та
методичні засади

879 Загальнотеоретичні, органі- Кошкаров А. Д.
заційно-правові та методичні засади судової експертизи технічного стану
транспортних засобів

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

06.11.2019

06.11.2019

06.11.2019
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Шевцова К.В.

Курталієва Е.Ш.

Шаповал К.А.

885 Повноваження прокурора
при збиранні доказів на досудовому розслідуванні
(уточнення теми)

886 Методика розслідування
вбивств вчинених у зв’язку
з домашнім насильством

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський науково-дослідний
інститут судових
експертиз
ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса
Міністерства
юстиції України

к.ю.н., доц.
Гусєва В.О.

к.ю.н.
Фоміна Т.Г.

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Харківський наАбламський С.Є. ціональний університет внутрішніх
справ

Татаров О.Ю.

к.ю.н.
Лубенцов А.В.

Монастирська В.Ю. д.ю.н., проф.

884 Процесуальні повноваження прокурора щодо реалізації загальних положень
досудового розслідування

883 Процесуальні повноваження адвоката при здійсненні
міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження

882 Встановлення причинноОльхов В.С.
наслідкового зв′язку між
дорожніми умовами та виникненням дорожньо-транспортних подій

30.10.2019

26.03.2019

30.01.2019

30.01.2019

06.11.2019

231

к.ю.н.
Кікінчук В.В.

889 Методика розслідування
Білик Т.В.
умисних вбивств заручника
або викраденої людини

891 Оперативно-розшукове
Третьяк О.С.
забезпечення досудового
розслідування злочинів,
які вчиняються злочинними
організаціями

к.ю.н., доц.
Ханькевич А.М.

Загуменний О.О. д.ю.н., проф.
Юхно О.О.

д.ю.н., проф.
Корж В.П.

888 Криміналістичне забезХомин О.М.
печення судового розгляду
провадження про економічні злочини, вчинені організованими групами

890 Використання сучасних
комп’ютерних систем, мереж та телекомунікаційних
технологій при проведенні
слідчих (розшукових) дій

д.ю.н., проф.
Степанюк Р.Л.

887 Використання спеціальних Вуйма А.Г.
знань під час розслідування
вбивств

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

Харківський національний університет внутрішніх
справ

24.12.2019

26.11.2019

26.11.2019

30.10.2019

30.10.2019

232

к.ю.н., доц.
Харківський наАбламський С.Є. ціональний університет внутрішніх
справ
к.ю.н., доц.
Глобенко Г.І.

895 Доказування виду та розмі- Заєць У.О.
ру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

896 Доказування у криміВялий М.С.
нальних провадженнях
про злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Харківський національний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Лапта С.П.

894 Наукові основи становлен- Сахно Д.В.
ня та тенденції розвитку
криміналістики в Україні та
США (порівняльний аналіз)

Харківський національний університет внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Харківський наБондаренко О.О. ціональний університет імені В.Н.
Каразіна

Сидоренко Д.В.

893 Забезпечення прав учасників кримінального провадження під час проведення
судової експертизи

Харківський національний університет внутрішніх
справ

к.ю.н.
Кочура О.О.

892 Застосування запобіжних
Баринова Л.Г.
заходів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх під час проведення
досудового розслідування

26.11.2019

26.11.2019

26.02.2019

19.11.2019

24.12.2019

233

к.ю.н.
Ковальов С.І.

д.ю.н., проф.
Гора І.В.

к.ю.н.
Громова М.Є.

900 Співвідношення
Іщенко О.Б.
процесуальних
прав сторін кримінального провадження на стадії

Виконавець

Науковий
керівник

Горяний Б.В.

899 Використання
психологічних
знань в досудовому розслідуванні
злочинів

№

Назва
дисертації

Яшник М.Ю.

898 Дізнання як форма проведення досудового розслідування: проблеми теорії,
нормативного регулювання
та правозастосування

к.ю.н.
Крушинський
С.А.

Академія
адвокатури
України

Академія
адвокатури
України

31.01.2019

31.01.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Зміст
зауваження

23.10.2019

23.10.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному напрямку
дослідження

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

Хмельницький
університет управління та права імені
Леоніда Юзькова

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

Оборонова І.В.

897 Диференціація кримінального провадження в суді
першої інстанції

234

903 Правове визначен- Лазоренко Є.Ю. к.ю.н.
ня меж дії рішень
Єрмак О.В.
Верховного Суду
у кримінальному
провадженні: порівняльно-правове
дослідження

Поплавська А.М. к.ю.н.
Остапчук Л.Г.

902 Повноваження
слідчого Національної поліції
України під час
проведення негласних слідчих
(розшукових) дій

к.ю.н., доц.
Бояров В.І.

Семенюта І.С.

901 Завершення досудового розслідування та
надання доступу
до матеріалів

досудового розслідування

Академія
Державної
пенітенціарної служби

Академія
Державної
пенітенціарної служби

Академія
адвокатури
України

20.12.2019

20.12.2019

31.01.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема дослідження потребує
відмежування від
уже затверджених тем дисертацій та захищених
робіт
(Лисецький О.О.
«Слідчий як
суб’єкт кримінального провадження», 2018 р.)

Предмет дослідження потребує
уточнення

235

д.ю.н., проф.
Глушков В.О.

Дніпровський
національний
університет
імені Олеся
Гочара

Академія
Державної
пенітенціарної служби

д.ю.н., доц.
ДніпропеКириченко О.В. тровський
державний
університет
внутрішніх
справ

Гончаренко В.М. д.ю.н.
Сачко О.В.

906 Теоретичні та
Вакуленко А.Е.
правові засади
сприяння громадян оперативним
підрозділам Національної поліції
України під час
протидії кримінальним правопорушенням

905 Мирова юстиція
та суд присяжних
в кримінальному
процесі України

904 Організаційні та
Хомічук Р.М.
правові основи дослідження інформації, отриманої
при застосуванні
технічних засобів
під час проведення негласних слідчих (розшукових)
дій оперативними
підрозділами Національної поліції
України

28.11.2019

21.11.2019

20.12.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Назва теми потребує редакційного уточнення

236

909 Теоретико-правові Семеницький О.В.. к.ю.н., доц.
та організаційні
Телійчук В.Г.
засади взаємодії
слідчих та оперативних підрозділів
Національної поліції України під час
протидії корисливо-насильницьким
злочинам

Дніпропет
ровський
державний
університет
внутрішніх
справ

д.ю.н., доц.
Дніпропет
Кириченко О.В. ровський
державний
університет
внутрішніх
справ

Венгерова Ю.В. д.ю.н., проф.
Дніпропет
Чаплинський К.О. ровський
державний
університет
внутрішніх
справ

908 ІнформаційОлексенко В.Г.
но-аналітичне
забезпечення
оперативно-розшукової протидії
незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та прекурсорів
підрозділами кримінальної поліції

907 Криміналістична
характеристика
та особливості
розслідування
злочинів у сфері
туристичної діяльності

26.12.2019

28.11.2019

28.11.2019

Предмет дослідження потребує
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

237

Шпитко О.В.

912 Особливості
Боровик А.М.
криміналістичної
характеристики
злочинів, вчинених
з мотивів расової,
національної чи
релігійної нетерпимості, і предмету доказування
у досудовому
розслідуванні.
(уточнення теми)

911 Доказування
Єрошкін М.В.
у кримінальних
провадженнях
про насильницьке
зникнення
(уточнення теми)

910 Теоретико-правові та практичні
засади взаємодії
слідчого у кримінальному провадженні під час
розслідування
корупційних злочинів

інститут МВС
України

Донецький

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ

Комаринська Ю.Б. юридичний

к.ю.н., доц.

к.ю.н., доц.
Волобуєва О.О.

к.ю.н.
Гриза О.В.

26.06.2019

29.05.2019

26.12.2019

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема дослідження сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема потребує
уточнення

238

д.ю.н., проф.
Волобуєв А.Ф.

д.ю.н.. доц.
Гринюк В.О.

916 Кримінально-про- Пасік В.В.
цесуальні наслідки
застосування поганого поводження
у кримінальному
провадженні

д.ю.н.,проф.
Волобуєв А.Ф.

914 Правові та органі- Бажанюк В.В.
заційно-тактичні
основи проведення експертиз
у кримінальному
провадженні

915 Особливості
Суржко О.А.
досудового розслідування та
судового розгляду
зґвалтувань дітей,
вчинених особами з родинними
зв’язками

д.ю.н., доц.
Одерій О.В.

913 Тактика судового Гєрцик Р.В.
розгляду у кримінальних провадженнях щодо
корисливо-насильницьких злочинів
(уточнення теми)

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

Донецький
юридичний
інститут МВС
України

28.11.2019

31.10.2019

31.10.2019

27.08.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема потребує
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

239

к.ю.н., доц.
Шехавцов Р.М.

к.ю.н., доц.
Дуфенюк О.М.

д.ю.н., проф.
Шелухін М.Л.

д.ю.н., проф.
Чорноус Ю.М.

917 Використання
Маїк Н.А.
кримінального
аналізу під час
досудового розслідування кримінальних правопорушень

918 Кримінальне про- Червінко М.В.
вадження, дружнє
до дитини: теоретичні та правові
основи

919 Роль і місце Екс- Мітько Н.В.
пертної служби
МВС України
в забезпеченні
функціонування
інформаційно-пошукових систем
правової діяльності в Україні

920 Проведення слід- Гвоздюк В.В.
чих (розшукових)
дій із урахуванням
практики Європейського суду
з прав людини

Національна академія
внутрішніх
справ

Маріупольський
державний
університет

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

24.09.2019

23.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

Найменування
теми потребує
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема дослідження потребує
уточнення

240

к.ю.н., проф.
Мельник О.В.

к.ю.н., доц.
Стоянов М.М.

924 Повернення обви- Кедик В.П.
нувального акту
та клопотання про
застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру
прокурору: теорія
і практика
(зміна теми)

Листушенко Р.В. к.ю.н.
Патик А.А.

к.ю.н., проф.
Зарубей В.В.

923 Особливості доПопович М.В.
питу малолітнього
або неповнолітнього потерпілого

922 Криміналістична
характеристика
та розслідування
зґвалтування

921 Розслідування
Павлик М.П.
злочинів у сфері
надання послуг із
працевлаштування
за кордоном

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національна академія
внутрішніх
справ

Національна академія
внутрішніх
справ

Національна академія
внутрішніх
справ

26.07.2019

19.12.2019

29.10.2019

29.10.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема співпадає
з темою
Карась М.В.
«Основи методики розслідування
зґвалтування»
(№ 933 цього
Переліку)

Предмет дослідження потребує
уточнення

241

д.ю.н., проф.
Тіщенко В.В.

к.ю.н., доц.
Карпенко М.О.

к.ю.н., проф.
Смоков С.М.

927 Створення злочин- Грицун В.О.
них організацій:
криміналістичний
аспект

928 Процесуальний
Гасанова Д.А.
статус третьої
особи, щодо майна
якої вирішується
питання про арешт

929 Особливості
Забунов І.С.
розслідування злочинів, пов’язаних
зі зловживаннями
службовими

к.ю.н., доц.
Волошина В.К.

д.ю.н., проф.
Аленін Ю.П.

Бабій С.В.

926 Особливості реалі- Тавакалян М.Б.
зації принципів
в особливих порядках кримінального провадження

925 Реалізація галузевих засад кримінального провадження під час
обрання, зміни,
скасування тримання під вартою

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

25.11.2019

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

Назва теми потребує уточнення

Тема є занадто
вузькою

Тема сформульована некоректно, потребує
редакційного
уточнення

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульована некоректно, потребує
редакційного
уточнення

242

Адамов Ф.П.

931 Процесуальні відносини сторони
обвинувачення зі
слідчим суддею

932 Криміналістична Корнєв О.В.
характеристика та
основні положення розслідування
порушень недоторканості житла

Златевич О.А.

930 Організаційноправові та психологічні засади
доказування обставин злочину

особами правоохоронних органів
при накладенні та
знятті арешту на
майно

д.ю.н., проф.
Даньшин М.В.

д.ю.н., проф.
Даньшин М.В.

д.ю.н., проф.
Цільмак О.М.

Харківський
науководослідний
інститут судових експертиз
ім. Засл. проф.

Харківський
науководослідний
інститут судових експертиз
ім. Засл. поф.
М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції
України

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

06.11.2019

06.11.2019

25.11.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
широкою, предмет дослідження
потребує уточнення

243

Карась М.В.

к.ю.н., доц.
Рось А.В.

д.ю.н., доц.
Малярова В.О.

935 Використання спе- Нечитайло М.О. д.ю.н., доц.
ціальних знань поЩербаковський М.Г.
терпілим і судом
у встановленні
обставин правопорушення

934 Запобіжна діБалац Р.М.
яльність слідчого
у кримінальному
провадженні: процесуальний аспект

933 Основи методики
розслідування
зґвалтування

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції
України

26.11.2019

26.11.2019

25.06.2019

Предмет дослідження потребує
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема співпадає з
темою
Листушенка Р.В.
«Криміналістична характеристика та
розслідування
зґвалтування»
(№ 922 цього
Переліку)

244

д.ю.н., проф.
Степанюк Р.Л.

937 Основи методики
розслідування
та підтримання
публічного обвинувачення в суді
у кримінальному
провадженні про
незаконне заволодіння транспортним засобом

939 Кримінальне провадження в екстериторіальному
просторі
Рибицька О.М.

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

Харківський
національний
університет
внутрішніх
справ

к.ю.н., доц.
Харківський
Бондаренко О.О. національний
університет
імені В.Н.
Каразіна

938 Рішення Європей- Розумовський О.С. к.ю.н.
ського Суду з прав
Кочура О.О.
людини, як джерела кримінального
процесуального
законодавства
України

Тютюнник Я.Л.

д.ю.н., проф.
Юхно О.О.

936 Звернення до суду Туренко Д.В.
з клопотанням про
застосування примусових заходів
медичного характеру

19.11.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

Тема сформульована не коректно,
потребує редакційного уточнення

Тема потребує
редакційного
уточнення

Предмет дослідження потребує
уточнення

Тема є занадто
вузькою

245

940 Техніко-криміна- Прудська Я.С.
лістичні основи
використання
комп'ютерного
поліграфа в практиці розслідування
злочинів та їх попередження
д.ю.н., проф.
Стратонов В.М.

Херсонський
державний
університет

20.12.2019

Тема співпадає
з темою
Бутенко О.В.
«Теоретичні та
правові засади
проведення поліграфічних досліджень в Службі
безпеки України»
(№ 766 цього
Переліку)

246

Виконавець

к.ю.н., проф.
Гончаренко С.В.

Науковий
керівник

Малашенкова Т.М.

д.ю.н., проф.
ХотинськаНор О.З.

к.ю.н., доц.
Сірий М.І.

Сердинський В.С. д.ю.н., доц.
Грицаєнко Л.Р.

944 Механізми легітимації судо- Українець О.Б.
вої влади в Україні

943 Принципи дисциплінарної
відповідальності суддів та
їх реалізація у правозастосовній діяльності

942 Загальні засади незалежності суддів у контексті
міжнародних стандартів

941 Постконфліктне правосуддя Кібол В.Р.
в Україні

№

Назва
дисертації

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

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

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

Академія адвокатури України

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

15.04.2019

25.04.2019

26.03.2019

21.03.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА Й АДВОКАТУРА
(12.00.10)

247

Адамів Ю.Я.

Круподеря Д.О.

949 Правові та організаційні
засади забезпечення ефективності діяльності прокуратури України

950 Гарантії правового захисту
суддів в Україні

д.ю.н., проф.
Москвич Л.М.

д.ю.н., доц.
Бакаянова Н.М.

к.ю.н., доц.
Селезньов В.А.

Кондрич В.В.

948 Правовий статус Вищого антикорупційного суду
в Україні

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

к.ю.н., проф.
Національний уніПолянський Ю.Є. верситет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

947 Правовий статус Вищого
Тимошенко О.Р.
суду з питань інтелектуальної власності
(зміна теми)

д.ю.н., доц.
Бакаянова Н.М.

к.ю.н., проф.
Національний уніПолянський Ю.Є. верситет «Одеська
юридична академія»

Козлов О.О.

946 Правовий статус окружного Кравченко О.В.
адміністративного суду
(зміна теми)

945 Організаційно-правові
засади реалізації гарантій
адвокатської діяльності
в Україні
(уточнення теми)

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

22.03.2019

22.03.2019

22.03.2019

248

Меркулова Н.А.

952 Професійна відповідальність адвокатів в Україні

Назва
дисертації

954 Організаційноправові засади
прокурорського
нагляду за додержанням законів
у формі процесуального

№

к.ю.н., доц.
Логвиненко М.І.

д.ю.н., доц.
Назаров І.В.

д.ю.н., проф.
Вільчик Т.Б.

Чорний Д.М.

Виконавець
к.ю.н., доц.
Свида О.Г.

Науковий
керівник

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»»

22.03.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

Зміст
зауваження

12.12.2019

22.11.2019

22.11.2019

Тема не відповідає конституційному формулюванню функції
прокуратури, потребує редакційного уточнення

Сумський державний університет

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

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

953 Організаційно-правові заса- Іноземцева К.О.
ди кадрового забезпечення
судової системи України

Мухатаєва Я.І.

951 Інститут адвокатської таємниці в Україні та країнах
Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз

249

957 Проблеми взаємо- Брага Д.А.
дії адвокатури та
державної влади
в забезпеченні
прав і свобод
людини і громадянина

д.ю.н., проф.
Вільчик Т.Б.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

д.ю.н., доц.
Бакаянова Н.М.

956 Концептуальні
засади діяльності
адміністративних
судів в Україні
Орленко А.І.

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

955 Правила адвоФляжнікова Я.В. к.ю.н., доц.
катської етики та
Свида О.Г.
юридична відповідальність за їх
порушення
(уточнення теми)

керівництва при
розслідуванні кримінальних правопорушень щодо
ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових
платежів)
(зміна теми)

22.11.2019

17.10.2019

22.03.2019

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема потребує
редакційного
уточнення

Тема є занадто
широкою, предмет дослідження
потребує уточнення

250

Перепьолкін С.М.

959 Міжнародне митне право:
питання теорії та практики
застосування

д.ю.н., доц.
Тарасов О.В.

Науковий
консультант

Університет митної
справи та фінансів

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

13.02.2017

21.06.2019

Дата затвер
дження
(число,
місяць, рік)

Виконавець

960 Міжнародно-правове реСтефанов Г.С.
гулювання використання
технічних засобів у морських
наукових дослідженнях

№

Назва
дисертації

д.ю.н., проф.,
Денисов В.Н.

Науковий
керівник

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

Наукова
установа
(навчальний
заклад)

13.02.2019

Дата затвер
дження
(число, мі
сяць, рік)

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

Зіняк Л.В.

Виконавець

958 Міжнародно-правове забезпечення національної безпеки (військові аспекти)

№

Назва
дисертації

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
(12.00.11)

251

к.ю.н., доц.
Савчук К.О.
д.ю.н., проф.
Аракелян М.Р.

д.ю.н., доц.
Бігняк О.В.

964 Правове регулювання член- Коробіцин О.В.
ства в міждержавних інтеграційних об'єднаннях

965 Міжнародно-правове регулю- Меликов Р.
вання використання автономних систем озброєння під час
ведення воєнних дій

966 Особливості правового регу- Судєва О.І.
лювання щодо захисту прав
мігрантів на території ЄС

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Київський університет права НАН
України

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

963 Захист персональних даних
у практиці Європейського
суду з прав людини та Суду
Європейського Союзу
к.ю.н., доц.
Фалалєєва Л.Г.

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

962 Виконання Україною рішень Ступницька Н.А. д.ю.н., проф.
Європейського Суду з прав
Денисов В.Н.
людини в контексті принципу
справедливості
Коваленко Ю.О.

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

Улиганець В.Є.

д.ю.н., проф.
Денисов В.Н.

961 Становлення міжнародної
юстиції Африканського Союзу
(уточнення теми)

17.10.2019

17.10.2019

23.12.2019

19.12.2019

31.10.2019

31.10.2019

252

д.ю.н., проф.
Сердюк О.В.

к.ю.н., доц.
Стешенко В.М.

971 Міжнародно-правовий статус Грабчак Г.В.
Міжнародного центру по
врегулюванню інвестиційних
спорів

972 Міжнародно-правове співробітництво України та ЄС
у сфері охорони навколишнього середовища

Нанарова О.О.

д.ю.н., доц.
Комарова Т.В.

970 Міжнародно-правове регулю- Сергєєва А.Ю.
вання медіації в міжнародних
комерційних спорах
(перезатвердження теми)

969 Правові засоби забезпечення Волошин А.П.
національної безпеки України в умовах європейської
інтеграції
д.ю.н., проф.
Яковюк І.В.

д.ю.н., проф.
Сурілова О.О.

968 Концепт злочинів проти
людяності у сучасному міжнародному праві
Ругало Ю.І.

д.ю.н., доц.
Бігняк О.В.

967 Наднаціональність права Єв- Коваленко В.В.
ропейського союзу та суверенітет держав-членів. Співвідношення та перспективи

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний університет «Одеська
юридична академія»

Національний університет «Одеська
юридична академія»

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

17.10.2019

17.10.2019

253

д.ю.н., доц.
Білоусов Є.М.

978 Міжнародно-правові засади
забезпечення економічної
безпеки держав

Стойка В.В.

к.ю.н., доц.
Анакіна Т.М.

к.ю.н., доц.
Анакіна Т.М.

977 Свобода надання юридичних Москаленко Н.І.
послуг у праві Європейського Союзу

Бродова А.Є.

975 Правове регулювання посиленого співробітництва
держав-членів Європейського Союзу

к.ю.н., доц.
Трагнюк О.Я.

к.ю.н., доц.
Анакіна Т.М.

Шульга В.О.

974 Правове регулювання
захисту культурних цінностей в праві Європейського
Союзу

д.ю.н., проф.
Яковюк І.В.

976 Міжнародно-правове співро- Десінова І.Ю.
бітництво у сфері донорства

Голік Ю.О.

973 Міжнародно-правове спів
робітництво у сфері кібер
безпеки цивільної авіації

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

254

Францева О.К.

Назва
дисертації
Виконавець

981 Імплементація
Луканюк О.Г.
міжнародних стандартів містобудування у сталому
розвитку населених пунктів
982 Угода про еконо- Атаманчук Т.С.
мічне партнерство
між ЄС та Японією як складова
нового торговельно-економічного
порядку

№

д.ю.н., проф.
Сироїд Т.Л.

к.ю.н.
Маринів І.І.

Національний юридичний університет
імені Ярослава
Мудрого
Харківський національний університет імені В.Н.
Каразіна

31.10.2019

д.ю.н., доц.
Мазаракі Н.А.

Київський
національний
торговельноекономічний
університет

19.12.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

к.ю.н.
Інститут дерПереверзєва О.С. жави і права
ім. В.М. Корецького
НАН України

Науковий
керівник

19.11.2019

20.12.2019

Викликає сумнів
актуальність теми
і можливість
практичного
використання її
результатів

Викликає сумнів
відповідність
теми визначеному
напрямку дослідження

Зміст
зауваження

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

980 Міжнародно-правове регуВарнавська К.А.
лювання статусу правозахисників

979 Міжнародно-правове співробітництво у сфері захисту
прав осіб без громадянства
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д.ю.н., доц.
Бігняк О.В.

986 Інститут реадмісії Левченко І.С.
в Україні

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

д.ю.н., доц.
Бігняк О.В.

985 Міжнародний
Степанова С.П.
волонтерський рух
у африканському
регіоні: еволюція становлення
процесу правового регулювання
та вплив такого
регулювання на
основні сфери
життєдіяльності

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

д.ю.н., доц.
Бігняк О.В.

984 Забезпечення ви- Матковський А.А. д.ю.н., проф.
конання рішень
Сурілова О.О.
міжнародних судів

983 Захист права лю- Громлюк А.В.
дини на майно, як
елемент міжнародного інституційного захисту прав
людини

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та

Назва теми потребує редакційного
уточнення

Тема є занадто
широкою, предмет дослідження
потребує уточнення

Тема потребує
уточнення

256

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія»

д.ю.н., доц.
Бігняк О.В.

988 Правовий статус
Астанкевич Ю.І. д.ю.н., доц.
суду ЄвропейськоБігняк О.В.
го Союзу

987 Блокування досту- Вівчар Є.В.
пу до веб-ресурсів
як спосіб захисту
авторських прав:
міжнародно-правове регулювання

17.10.2019

17.10.2019

Тема дослідження
потребує відмежування від уже
затверджених тем
дисертацій та захищених робіт
(Комарова Т.В.
«Суд Європейського Союзу:

Назва теми потребує редакційного
уточнення

захищених робіт
(Науменко Н.М.
«Міжнародноправове співробітництво України
з питань реадмісії», 2018 р.;
Олійник С.М.
«Міжнародноправове регулювання реадмісії
осіб», 2020 р.)

257

розвиток судової
системи та практики тлумачення
права ЄС, 2019 р.)

258

Виконавець

989 Верховенство
Панченко О.О.
права як соціокультурний феномен

№

Назва
дисертації
к.ю.н., доц.
Савайда О.І.

Науковий
керівник
Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

30.10.2019

Наукова
Дата за
установа
твердження
(навчальний
(число,
заклад)
місяць, рік)

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

Тема є занадто
широкою: не зрозуміло, що саме
є предметом
дослідження і
який саме аспект
верховенства
права буде досліджуватися;
з назви теми
незрозуміло,
що саме нового
автор намагається привнести
у теорію верховенства права

Зміст
зауваження

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТА НАУК)

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
(12.00.12)
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д.ю.н., проф.
Вовк В.М.

Вальчук В.А.

992 Право на безпеку
як складова сучасної правової
реальності

д.ю.н., проф.
Омельчук О.М.

д.ю.н., проф.
Вовк В.М.

Гуменюк Н.О.

991 Біологізаторські
Мельник А.В.
концепції у філософії права

990 Окрема думка
судді в контексті
принципу правової визначеності:
теоретико-правовий аспект

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

23.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

Формулювання
теми потребує
редакційного уточнення
(штучно поєднані один з видів
суб’єктивного
права і характеристика правової
системи в цілому.
Вбачається доцільним вказати
на філософські
(філософськоправові) засади
згаданого права)

Тема сформульована некоректно,
потребує редакційного уточнення

Тема є занадто
вузькою і викликає сумнів її відповідність визначеному напрямку
дослідження

260

993 Право на мир та на Козяровський С.В. к.ю.н.
оголошення війни
Олійник У.М.
як філософськоправова проблема
сучасності
Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда
Юзькова

23.10.2019

Тема сформульовано некоректно,
потребує редакційного уточнення
(у темі поєднано
два абсолютно
різні правові
інститути –
«право на мир»
є колективним
правом людини,
тоді як «право
не оголошення
війни» є елементом державного
суверенітету)
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