
№
з/п

Тема дисертації
Рік

затверд
ження

Підрозділ,
в якому виконується

робота
Дисертант

Керівник
(консультант)

Термін
завершен

ня
1 2 3 4 5 6 7

Розділ 3. Дисертаційні дослідження

Докторські дисертації

1. Конституційно-правовий статус 
Українського народу

2017
Кафедра конституційного

права та прав людини
Колодій О.А. Петришин О.В. 2021

2. Конституційно-правовий статус Вищої ради 
правосуддя в Україні та відповідних органів 
у зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

2017
Кафедра конституційного

права та прав людини
Халюк С.О. Колодій А.М. 2021

3. Протидія злочинам у сфері охорони та 
використання надр Національною поліцією 
України

2017
НЛ з проблем досудового

розслідування
Єрмаков Ю.О. Василинчук В.І. 2019

4. Критичне правознавство: методологічні 
основи

2017
Кафедра філософії права

та юридичної логіки
Десятник В.О. Андреєв Д.В. 2021

5. Публічне адміністрування в механізмі 
протидії організованій злочинності в 
Україні: теорія і практика

2017
Кафедра

адміністративного права і
процесу

Доценко О.С.
Грохольський

В.Л.
2021

6. Європейська традиція інтерпретацій та 
правового регулювання юридичного 
обов’язку

2017
Кафедра теорії держави

та права
Завальний А.М. Тихомиров О.Д. 2021

7. Законодавчі основи становлення та розвитку
кримінально-виконавчої системи України 
(1990-2005 р.р.)

2017
Кафедра теорії держави

та права
Осауленко А.О. Тихомиров О.Д. 2021

8. Публічно-правовий механізм забезпечення 
національної безпеки України 2017

Кафедра
адміністративного права і

процесу
Кобко Є.В. Лошицький М.В. 2021



9. Адміністративно-правові засади 
забезпечення безпеки на автомобільному 
транспорті

2017
Кафедра

адміністративної
діяльності

Скрипа Є.В. Копан О.В. 2019

10. Теоретичні, правові та праксеологічні засади
оперативно-розшукового документування 2017

НЛ з проблем
кримінальної поліції ННІ

№1
Саковський А.А. Чернявський С.С. 2021

Кандидатські дисертації

11. Принципи професійної діяльності юристів: 
теоретико-правове дослідження

2017
Кафедра теорії держави

та права
Перепелиця Н.В. Мінченко О.В. 2021

12. Неупередженість судової влади як гарантія 
забезпечення прав людини: теоретико-
правове дослідження

2017 -«- Чабан Н.А. Тихомиров О.Д. 2021

13. Теоретико-правові засади природоохоронної
діяльності

2017 -«- Головко А.Л. Білозьоров Є.В. 2021

14. Статути як джерело права: порівняльно-
правове дослідження

2017 -«- Гусяк М.П. Камінська Н.В. 2021

15. Правові засади забезпечення інститутів 
безпосередньої демократії: порівняльно-
правове дослідження

2017 -«- Кобиринка Г.М. Заяць Н.В. 2021

16. Становлення та розвиток інституту 
покарання в кримінальному праві УСРР 
(УРСР) (1919-1991 рр.)

2017
Кафедра історії

держави та права
Башинський О.А. Дурнов Є.С. 2021

17. Еволюція правового регулювання земельних
відносин на Волині в 1939 - 1960-х роках

2017 -«- Махаринець М.Є. Шкуратенко О.В. 2021

18. Повстанський рух селян Київщини в 
українському державотворенні 1917-1921 
років

2017 -«- Рябов О.А. Дурнов Є.С. 2021



19. Конституційно-правове регулювання та 
реалізація заборони катування, жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує 
гідність людини, поводження чи покарання

2017
Кафедра

конституційного права
та прав людини

Георжи В.І. Камінська Н.В. 2021

20. Конституційний юрисдикційний процес: 
сучасний стан та перспективи 
удосконалення

2017 -«- Спінчевська О.М. Колодій А.М. 2021

21. Конституційно-правове забезпечення 
матеріальної та фінансової основ місцевого 
самоврядування в Україні та зарубіжних 
державах

2017 -«- Моргун В.В. Камінська Н.В. 2021

22. Конституційне право людини на таємницю 
листування. телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції та його 
забезпечення в Україні

2017 -«- Черевко М.О. Халюк С.О. 2021

23. Конституційне право людини на охорону 
здоров’я в Україні та державах 
Європейського Союзу: порівняльно-правове 
дослідження

2017 -«- Назарко Ю.В. Камінська Н.В. 2021

24. Гарантії прав та свобод військовослужбовців
в Україні (конституційно-правовий аспект)

2017 -«- Шамрай Б.В. Пашинський В.Й. 2021

25. Адміністративно-правове регулювання 
недержавного страхування в Україні 2017

Кафедра
адміністративного

права і процесу
Куксюк А.Л. Горбач О.В. 2020

26. Інститут представництва в 
адміністративному судочинстві України та 
країн Європейського Союзу

2017 -«- Погребняк М.М. Черній В.В. 2021

27. Правове регулювання перевірки на 
доброчесність працівників Національного 
антикорупційного бюро України

2017 -«- Рибак О.О. Пастух І.Д. 2021



28. Адміністративно-правовий захист дітей 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

2017 -«- Артеменко А.В. Чорна В.Г. 2021

29. Адміністративно-правове забезпечення 
бюджетної безпеки України

2017 -«- Бартащук К.В. Тихонова О.В. 2021

30. Адміністративно-правовий статус 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції

2017
Кафедра

адміністративної
діяльності

Іванов О.В. Шепетько С.А. 2021

31. Адміністративно-правові засади 
розслідування справ про адміністративні 
правопорушення органами Національної 
поліції

2017 -«- Євдокимов Д.А. Варивода В.І. 2021

32. Адміністративні процедури в діяльності 
Державної фіскальної служби України

2017 -«- Крилов Д.В. Дрозд О.Ю. 2021

33. Адміністративно-правові засади 
міжнародного співробітництва органів та 
підрозділів Національної поліції України

2017 -«- Калайда А.В. Білик В.М. 2021

34. Адміністративно-правове регулювання  
взаємодії поліції з населенням на засадах 
партнерства

2017 -«- Лебедєва Н.В. Варивода В.І. 2021

35. Адміністративно-правові засади правового і 
соціального захисту працівників 
Національної поліції в умовах 
реформування правоохоронної системи 
України

2017 -«- Максименко А.І. Басс В.О. 2021

36. Адміністративно-правове регулювання 
порядку вивезення, ввезення та повернення 
в Україну культурних цінностей

2017 -«- Парагайло В.О. Дрозд О.Ю. 2021

37. Адміністративно-правовий статус суддів в 
Україні

2017 -«- Федорчук А.В. Шруб І.В. 2021



38. Адміністративно-правове регулювання 
застосування поліцейського піклування

2017 -«- Шубіна Н.М. Шруб І.В. 2021

39. Адміністративно-правове регулювання 
післядипломної освіти поліцейських в 
Україні

2017 -«- Захарченко О.О. Білик В.М. 2021

40. Організаційно-правові засади міжнародного 
співробітництва у сфері
адміністративного судочинства

2017 -«- Смолій І.В. Копан О.В. 2021

41. Додаткові адміністративні стягнення в 
системі адміністративної відповідальності 2017 -«- Левицька К.Ю. Луговий І.О. 2021

42. Адміністративно-правові засади 
забезпечення законності та дисципліни в 
діяльності Національної поліції України

2017 -«- Нетудихатка А.В. Сербин Р.А. 2021

43. Адміністративно-правове регулювання 
реалізації спеціальних заходів з 
попередження насильства в сім’ї

2017 -«- Притолюк Н.М. Сербин Р.А. 2021

44. Добровільне відшкодування завданого 
збитку або усунення заподіяної шкоди у 
кримінальному праві України

2017
Кафедра кримінального

права
Бурбела Ю.С. Савченко А.В. 2021

45. Кримінально-правова характеристика 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом

2017 -«- Боднарчук Р.М. Осадчий В.І. 2021

46. Зловживання впливом у кримінальному 
праві України 2017 -«- Дьордь В.І. Шакун В.І. 2021

47. Кримінальна відповідальність за 
терористичний акт 2017 -«- Саідова З.М. Воробей П.А. 2021



48. Національне антикорупційне бюро України 
як суб’єкт запобігання корупційній 
злочинності

2017
Кафедра кримінології

та кримінально-
виконавчого права

Легін А.В. Микитчик О.В. 2021

49. Запобігання незаконному заволодінню 
паспортом або іншим важливим особистим 
документом

2017 -«- Гетьман А.Д. Левченко Ю.О. 2021

50. Кримінологічна характеристика та 
запобігання злочинам, що посягають на 
життя та здоров’я дитини в Україні

2017 -«- Зеленяк П.А. Кулакова Н.В. 2021

51. Кримінологічна характеристика і 
запобігання корупційним злочинам у сфері 
вищої освіти в Україні

2017 -«- Шимановська Л.М. Мінченко С.І. 2021

52. Спеціальне досудове розслідування у 
кримінальному провадженні

2017
Кафедра кримінального

процесу
Верещак О.І. Хахуцяк О.Ю. 2021

53. Реалізація засади поваги до людської 
гідності при застосуванні заходів 
процесуального примусу в стадії досудового
розслідування

2017 -«- Лобанець І.М. Савицький Д.О. 2021

54. Межі доказування у кримінальному 
провадженні

2017 -«- Станковий М.І. Рожнова В.В. 2021

55. Представництво юридичних осіб у 
кримінальному провадженні

2017 -«- Щербань Є.В. Удалова Л.Д. 2021

56. Взаємодія слідчого з оперативними та 
іншими підрозділами органів Національної 
поліції під час досудового розслідування

2017 -«- Борисенко М.В. Мельник О.В. 2021

57. Реалізація прокурором засади змагальності 
при підтриманні публічного обвинувачення

2017 -«- Волоніц О.С. Никоненко М.Я. 2021

58. Речові докази у кримінальному провадженні 2017 -«- Остренко М.В. Никоненко М.Я. 2021
59. Забезпечення охорони прав, свобод та 

законних інтересів учасників кримінального
провадження: порівняльно-правовий аналіз

2017 -«- Ребезюк В.М. Омельченко О.Є. 2021



60. Загальні положення криміналістичної 
тактики в Україні та інших країнах 2017

Кафедра
криміналістики та
судової медицини

Гайдук К.В. Комаринська Ю.Б. 2021

61. Розслідування втечі з місця позбавлення волі
або з-під варти

2017 -«- Гуледза В.М. Пясковький В.В. 2021

62. Розслідування злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів, що 
вчиняються організованими групами

2017 -«- Лащук О.В. Чернявський С.С. 2021

63. Розслідування заволодіння майном шляхом 
зловживання службовим становищем у 
сфері енергетики

2017 -«- Ліпін Ю.О. Чернявський С.С. 2021

64. Розслідування шахрайств, учинених із 
використанням електронно-обчислювальної 
техніки 2017 -«- Романенко Т.В. Чернявський С.С. 2021

65. Організаційно-правові засади професійної 
підготовки управлінських кадрів поліції в 
країнах ЄС 2017

Кафедра управління та
роботи з персоналом

Кузьменко І.Г. Копан О.В. 2021

66. Правові та психологічні детермінанти 
формування толерантності у працівників 
Національної поліції України

2017
Кафедра юридичної

психології
Кашуба В.С. Сидоренко О.Ю. 2020

67. Психологічні та організаційно-правові 
засади успішної самореалізації у 
професійній діяльності жінок-поліцейських 2017 -«- Білевич Н.О. Романенко О.В. 2020

68. Комунікативна компетентність як основа 
професіоналізму патрульних поліцейських 2017 -«- Жук Н.А. Казміренко Л.І. 2021



69.
Договір  про  встановлення  сервітуту  за
цивільним законодавством України

2017
Кафедра цивільного

права і процесу Предчук Т.В. Лов’як О.О. 2020

70.
Цивільний  процесуальний  статус  заявників
у справах окремого провадження

2017 -«- Дмитрієв С.М. Бичкова С.С. 2021

71.
Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб
при  здійсненні  правосуддя  у  цивільних
справах

2017 -«- Піляк Н.І. Чурпіта Г.В. 2021

72.
Права та обов’язки батьків щодо виховання
дитини в сімейному праві України

2017 -«- Резвова О.В. Демиденко Н.В. 2021

73.
Виконавчий  напис  нотаріуса  як  спосіб
реалізації  нотаріальної  форми  захисту
цивільних прав

2017 -«- Серветник А.Г. Чурпіта Г.В. 2021

74.
Договір  комерційного  представництва  в
цивільному праві України

2017 -«- Грабовий О.А. Бірюков І.А. 2021

75.
Темпоральні  принципи  цивільного
судочинства України

2017 -«- Дронов С.С. Братель О.Г. 2021

76.
Культурні цінності як об'єкти спадкування за
цивільним законодавством України

2017 -«- Мартинюк Т.М. Бірюков І.А. 2021

77.
Забезпечення військовослужбовців та членів
їх  сімей  жилими  приміщеннями  за
житловим законодавством України

2017 -«- Мельник А.Р. Бурлака О.С. 2021

78.
Інститут  примирення  сторін  у  цивільному
процесі України

2017 -«- Куницький Є.В. Бурлака О.С. 2021

79.

Правовий  статус  транснаціональних
корпорацій  у  міжнародному  приватному
праві 2017 -«- Артюхов Є.С. Павловська Н.В. 2021



80. Протидія оперативними підрозділами 
Національної поліції України злочинам, 
пов’язаним з виготовленням та 
розповсюдженням фальсифікованих 
лікарських засобів

2017
Кафедра оперативно-
розшукової діяльності

Ніколаєнко Р.А. Ніколаюк С.І. 2020

81. Проведення профілактично-пошукових 
заходів підрозділами ДОС НП України 2017 -«- Стрижак В.О. Шаповалов О.О. 2021

82. Організація і тактика внутрішньокамерної 
розробки 2017 -«- Ібрагімов Р.М. Павленко С.О. 2021

83. Організація і тактика кримінального аналізу 
телефонних розмов під час зняття 
інформації із транспортних 
телекомунікаційних мереж

2017 -«- Поплавський С.Р. Никифорчук Д.Й. 2021

84. Організаційно-тактичні засади 
використання поліцейського «під 
прикриттям» підрозділами Національної 
поліції України

2017 -«- Крупєй С.Р. Кислий А.М. 2021

85. Судовий контроль за додержанням законів 
при проведенні оперативно-розшукової 
діяльності органами Національної поліції 
України

2017 -«- Слива Ю.М. Никифорчук Д.Й. 2021

86. Протидія органами Національної поліції 
України незаконному збуту наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів із використанням мережі Інтернет

2017 -«- Мартиш О.Ю. Севрук В.Г. 2021



87.
Фінансово-правове регулювання медичного 
забезпечення поліцейських

2017
Кафедра фінансового
права та фіскального

адміністрування
Дрозд С.М. Андрущенко І.Г. 2021

88. Адміністративно-правовий статус Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб

2017 -«- Науменко С.Г. Фещук В.В. 2021

89. Мова права як відображення 
соціокультурних процесів 2017

Кафедра філософії
права та юридичної

логіки
Ляшук А.В. Вовк В.М. 2021

90. Правова норма у контексті сучасного 
соціокультурного дискурсу

2017 -«- Подік І.І. Ібрагімов М.М. 2021

91. Типові слідчі ситуації під час розслідування 
незаконного заволодіння транспортним 
засобом

2017
Кафедра досудового

розслідування
Сєдакова В.В. Моргун Н.С. 2021

92. Криміналістичні засади біологічних 
досліджень у кримінальному провадженні

2017

Кафедра
криміналістичного

забезпечення та судових
експертиз

Костильова О.А. Іщенко А.В. 2021

93. Визначення вартості майна на час вчинення 
злочину у кримінальному провадженні

2017 -«- Чечіль Ю.О. Атаманчук В.М. 2021

94. Тимчасове вилучення майна як захід 
забезпечення кримінального провадження 2017

НЛ з проблем
досудового

розслідування
Осіпов О.О. Дрозд В.Г. 2020

95. Протидія оперативними підрозділами 
Національної поліції України підкупу особи,
яка надає публічні послуги

2017 -«- Святченко В.М. Василинчук В.І. 2021

96. Кримінальна відповідальність за злочини 
проти громадської безпеки, предметом яких 
є зброя, бойові припаси, вибухові речовини 
та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 
264 КК України)

2017 -«- Голубош В.В. Приходько Т.М. 2021



97. Кримінальна відповідальність за погрозу 
або насильство щодо службової особи чи 
громадянина, який виконує громадський 
обов’язок

2017 -«- Пономаренко О.В. Бабаніна В.В. 2021

98. Розшук обвинуваченого в справах про 
злочини у сфері господарської діяльності

2017 -«- Сітайло О.М. Васидинчук В.І. 2021

99. Доказування на стадії досудового 
розслідування у кримінальних 
провадженнях про незаконне збагачення

2017 -«- Черенков А.М. Осетрова О.С. 2021

100. Розслідування умисного пошкодження 
об’єктів електроенергетики

2017 -«- Шурашкевич В.М. Грига М.А. 2021

101. Розслідування заволодіння чужим майном, 
вчиненого шляхом зловживання службовим 
становищем за участю іноземців

2017 -«- Дерновий В.В.
Калиновський

О.В.
2021

102. Забезпечення стороною захисту дотримання 
прав та законних інтересів учасників 
проведення обшуку

2017 -«- Дульський О.Л. Галаган В.І. 2021

103. Організація і тактика використання 
несправжніх імітаційних засобів під час 
проведення оперативно-розшукових заходів 
та негласних слідчих (розшукових) дій

2017 -«- Юрченко О.В. Севрук Г.В. 2021

104. Організація і тактика розшуку безвісно 
зниклих осіб оперативними підрозділами 
Національної поліції України

2017 -«- Чемерис Д.Д. Никифорчук Д.Й. 2021

105. Протидія оперативними підрозділами 
Національної поліції України злочинам, що  
вчинюються на ринку зерна та продуктів 
його переробки

2017 -«- Цуркан К.А. Ніколаюк С.І. 2021



106. Дотримання конституційного права особи на
приватність під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій та оперативно-
технічних заходів

2017 -«- Щерба В.М. Орлов Ю.Ю. 2021

107. Виявлення та розслідування злочинів, 
пов’язаних з несанкціонованим доступом до
комп’ютерних мереж та мереж 
електрозв’язку

2017 -«- Кримський Т.С. Тарасенко О.С. 2021

108. Протидія підрозділами захисту економіки 
Національної поліції злочинам, що 
вчиняються у сфері обігу лікарських засобів

2017 -«- Калашник А.В. Тарасенко О.С. 2021

109. Використання спеціальних знань під час 
розслідування знищення або пошкодження 
майна

2017

НДЛ з проблем
експертно-

криміналістичного
забезпечення

Боднар А.В. Чернявський С.С. 2021

110. Адміністративно-правове регулювання 
діяльності інформаційних служб системи 
МВС України

2017
НЛ з проблем

забезпечення публічної
безпеки та порядку

Булаєв В.П. Костюк В.Л. 2021

111. Протидія масовим заворушенням 
підрозділами оперативної служби 
Національної поліції

2017
НЛ з проблем

кримінальної поліції
Пустовий О.О. Грібов М.Л. 2021
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