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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 координації визначення тематики дисертаційних досліджень, які 

виконуються в Україні в галузі держави і права. Ця праця є вже двадцять сьомим довідковим виданням цього напряму. 

До Переліку включені теми дисертаційних робіт докторів наук та докторів філософії, які були затверджені вченими радами закладів вищої 

освіти, юридичних факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю України протягом 2021 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. У відповідних 

графах вказано тему дисертації, її виконавця, наукового керівника (консультанта), наукову установу (заклад вищої освіти), 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 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, оцінили їх актуальність, коректність формулювання, можливість дублювання тематики, вказали на доцільність 

розробки певних напрямків дисертаційних досліджень тощо. 

У 2021 р. в Україні затверджено 996 тем дисертаційних досліджень за спеціальністю «Право», що на 113 тем (13%) більше, ніж у 2020 р. 

Аналіз тем за різними спеціалізаціями показує таке їх співвідношення: 

за спеціалізацією 12.00.01 – 53 теми (5,3 %), 

за спеціалізацією 12.00.02 – 54 теми (5,4 %), 

за спеціалізацією 12.00.03 – 163 теми (16,4 %), 

за спеціалізацією 12.00.04 – 40 тем (4 %), 

за спеціалізацією 12.00.05 – 50 тем (5 %), 
                                                           

1 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 2021 рік. 
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за спеціалізацією 12.00.06 – 19 тем (1,9 %), 

за спеціалізацією 12.00.07 – 226 тем (22,7 %), 

за спеціалізацією 12.00.08 – 162 теми (16,3 %), 

за спеціалізацією 12.00.09 – 185 тем (18,6 %), 

за спеціалізацією 12.00.10 – 11 тем (1,1 %), 

за спеціалізацією 12.00.11 – 26 тем (2,6 %), 

за спеціалізацією 12.00.12 – 7 тем (0,7 %). 

Найбільше тем було затверджено за спеціалізацією 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 226 тем 

(22,7 % від загальної кількості тем) та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність – 

185 тем (18,6 % від загальної кількості тем). Найменше тем затверджено за спеціалізацією 12.00.12 – філософія права – 7 тем (0,7 % від загальної 

кількості тем). 

Аналіз тематики показує, що деякі напрямки юридичної науки досліджуються недостатньою мірою. Так, актуальним проблемам європейської 

інтеграції вітчизняної правової системи присвячено 30 тем (3 % із загальної кількості); проблемам розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права – 19 тем (1,9 %). 

Серед закладів вищої освіти юридичного профілю, в яких затверджуються теми, більше всього тем затверджено закладами вищої освіти 

Міністерства внутрішніх справ України – 349 тем, або 35 % від усіх затверджених тем, хоча 7 закладів МВС складають близько 10 % від усіх ЗВО 

юридичного профілю, які подали теми дисертаційних досліджень. 

У 2021 р. зменшилася кількість тем, щодо яких були висловлені зауваження координаційних бюро. Із 996 тем отримали зауваження 269 тем, 

що складає 27 % (у 2020 р. цей показник становив 35,2 %). 

Найбільшу кількість зауважень зроблено щодо тем, затверджених за такими спеціалізаціями: 

– 12.00.12 – 6 тем із зауваженнями, що складає 85,7 % від загальної кількості поданих тем; 

– 12.00.09 – 90 тем із зауваженнями, що складає 48,6 % від загальної кількості поданих тем; 

– 12.00.02 – 20 тем із зауваженнями, що складає 37 % від загальної кількості поданих тем. 

– 12.00.04 – 13 тем із зауваженнями, що складає 32,5 % від загальної кількості поданих тем; 

– 12.00.08 – 50 тем із зауваженнями, що складає 30,8 % 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 закладах вищої освіти (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 
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інформатики і права НАПрН України (нині – Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових 

наук 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         Є. А. Гетьман 



 6 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ 

(12.00.01) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

1 Доброчесність та добросовісність 

в юриспруденції стародавнього 

Риму: парадигма рецепції в 

Україні 

Шаркова І.М. д.ю.н., проф.  

Колодій А.М. 

Навчально-науковий 

інститут «Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

28.10.2021 

2 Юридична техніка в теорії і 

практиці тлумачення норм прав 

Середюк В.Ю. д.ю.н., проф. 

Шутак І.Д. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

3 Концептуалізація національної 

безпеки в Україні: теоретико-

правові аспекти 

(перезатвердження теми) 

Загуменна Ю.О. д.ю.н., проф. 

Сокуренко В.В. 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ 

24.11.2020 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням теорії та історії держави і права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

4 Прокурор у 

кримінальному процесі 

Російської імперії у 

другій половині ХІХ – на 

Горбачов В.П. д.ю.н., проф. 

Ярмиш О.Н. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 
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початку ХХ ст.: 

правовий статус і 

діяльність (історико-

правове дослідження) 

(уточнення теми) 

5 Дискримінація за віком: 

теоретико-правове 

дослідження 

Грень Н.М. д.ю.н., проф. 

Жаровська І.М. 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка» 

18.10.2021 Тема є занадто вузькою та не 

відповідає рівню докторської 

дисертації 

6 Право на свободу релігії 

або переконань: засади 

обґрунтування, реалізації 

і захисту 

Вовк Д.О. д.ю.н., проф. 

Петришин 

О.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.12.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

7 Гендерні можливості в 

правовій державі 

Цукан О.М. д.ю.н., проф.  

Россіхін В.В. 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.03.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

8 Взаємодія поліції з 

територіальними 

громадами в Україні в 

охороні правопорядку в 

1917-1921 рр.: історико-

правове дослідження 

Новіченко А.В. д.ю.н., проф.  

Бандурка О.М. 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ 

28.08.2021 Тема є занадто вузькою та не 

відповідає рівню докторської 

дисертації 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

9 Принцип підзвітності та 

відповідальності органів 

місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації влади: 

теоретико-правова 

характеристика 

Голик Ю.Ю. 

д.ю.н., проф. 

Наливайко Л.Р. 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 
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10 Механізм забезпечення прав і 

свобод осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території 

України: теоретико-правова 

характеристика 

Клочков С.О. 

д.ю.н., проф. 

Наливайко Л.Р. 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 

11 Інституційний механізм 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб: 

теоретико-правовий аспект 

Кошляк Н.Е. 

д.ю.н., проф. 

Грицай І.О. 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 

12 Органи місцевого 

самоврядування у механізмі 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб: 

теоретико-правовий аспект 

Марченко А.В.  

д.ю.н., проф. 

Наливайко Л.Р. 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 

13 Право на справедливий суд та 

механізм його забезпечення: 

загальнотеоретичний аспект 

Паталаха І.О. 
д.ю.н., проф. 

Боняк В.О. 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 

14 Теоретико-правові засади 

реалізації заходів примусу 

органами поліції 

Дмуховська А.А. д.ю.н., доц.  

Гоцуляк Ю.В. 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса 

28.10.2021 

15 Соціальне підприємництво: 

теоретико-правовий аспект 

Мозговая Н.А. д.ю.н., проф.  

Міхайліна Т.В. 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса 

28.10.2021 

16 Юридична відповідальність 

приватного виконавця: 

загальнотеоретична 

характеристика 

Соломко О.В. д.ю.н., проф. 

Городовенко В.В. 

Запорізький національний 

університет 

18.11.2021 

17 Судова практика і судовий 

прецедент у правовій системі 

України 

Мельник А.М. д.ю.н., проф. 

Кубко Є.Б. 

 

Інститут держави і права імені 

В.М. Корецького 

НАН України 

28.01.2021 

18 Категорія «справедливість» як 

складова права і моралі: 

теоретико-правовий аспект 

(уточнення теми) 

 

Звонков Є.Є. д.ю.н., проф. 

Оніщенко Н.М. 

Інститут держави і права імені 

В.М. Корецького 

НАН України 

28.01.2021 
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19 Право на захист (теоретико-

правові засади) 

Винокуров В.В. д.ю.н., проф. 

Оніщенко Н.М. 

Інститут держави і права імені 

В.М. Корецького 

НАН України 

11.03.2021 

20 Теоретико-методологічні засади 

та розвиток порівняльного 

правознавства в Німеччині 

(кінець XX – початок XXI ст.) 

Ситар М.І. д.ю.н., проф. 

Пархоменко Н.М. 

Інститут держави і права імені 

В.М. Корецького 

НАН України 

11.03.2021 

21 Історико-правове дослідження 

сімейного законодавства України 

(1991-2021 рр.) 

Шевців Ю.М. д.ю.н., доц.  

Забзалюк Д.Є. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 

22 Суб’єкти правової поведінки: 

соціолого-правовий аналіз 

Єфанова Є.В. д.ю.н., проф.  

Костицький В.В. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

23 Теоретико-правові засади 

захисту прав дитини 

Національною поліцією України 

Мозалевська В.О. д.ю.н., доц. 

Мінченко О.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

24 Юридичні конструкції у сфері 

реалізації права 

Підгородський Б.М. к.ю.н., доц. 

Старицька О.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

25 Забезпечення права на 

доступність для осіб з 

інвалідністю в Україні 

Стан М.Р. д.і.н., проф. 

Андрусишин Б.І. 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

25.11.2021 

26 Забезпечення прав дітей з 

аутизмом в Україні та 

Великобританії: порівняльні 

аспекти 

Коваленкова А.А.  д.і.н., проф. 

Андрусишин Б.І. 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

25.11.2021 

27 Поліцейське право в системі 

права України: 

загальнотеоретичне дослідження 

Олексієвець В.С. д.ю.н., проф. 

Завальнюк В.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

28 Статус військовослужбовця у 

сучасному праві: 

загальнотеоретичне та 

компаративістське дослідження  

Хохлов О.В. д.ю.н., проф. 

Крижановський 

А.Ф. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 
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29 Теоретичні засади юридичних 

технологій здійснення 

адвокатської діяльності 

(зміна теми) 

 

Грисюк В.В. д.ю.н., доц. 

Цуркан-

Сайфуліна  

Ю.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

15.02.2021 

30 Суверенітет сучасної держави в 

умовах глобалізації  

Березневич В.О. д.ю.н., проф. 

Завальнюк В.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

31 Місце медіації у сучасному 

українському законодавстві як 

методу альтернативному 

вирішення спорів 

Котовська А.В. д.ю.н., проф. 

Дудченко В.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

32 Виборчі технології в Україні: 

теоретико-правове дослідження  

Білоус О.А. д.ю.н., проф. 

Завальнюк В.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

33 Статус, структура і функції 

Європейського центрального 

банку (загальнотеоретичне 

дослідження) 

Вавринчук А.С. к.ю.н., доц. 

Федоров В.А. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

34 Скандинавське право: загально-

теоретичне та порівняльно-

правове дослідження 

Груба А.І. д.ю.н., проф. 

Лук’янов Д.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

35 Інститут юридичного обов’язку 

громадянина: механізм 

формування та реалізації 

Гаманюк Л. О. д.ю.н., проф. 

Матвєєва Л.Г.  

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 

36 Правовий захист вразливих груп 

населення: порівняльно-правове 

дослідження (на прикладі 

ромської національної спільноти) 

Кондур В.А. д.ю.н., проф. 

Матвєєва Л.Г.  

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

28.10.2021 

37 Правове регулювання ґендерної 

рівності за законодавством 

України та Великої Британії 

Соколовська Н.В. к.ю.н., доц. 

Бісюк О.С. 

 

Приватний заклад вищої освіти 

«Київський міжнародний 

університет» 

25.11.2021 

38 Порівняльне правознавство як 

дискурс сучасного 

праворозуміння 

Джур О.Б. к.ю.н., доц.  

Ткаченко О.В. 

Приватний заклад вищої освіти 

«Київський міжнародний 

університет» 

25.11.2021 
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39 Нормативно-правове 

регулювання діяльності 

освітнього омбудсмена: 

зарубіжний досвід та українські 

перспективи 

Репеда Т.С. к.ю.н., доц. 

Бісюк О.С. 

Приватний заклад вищої освіти 

«Київський міжнародний 

університет» 

25.11.2021 

40 Компаративіський дискурс 

правових відмінностей 

Нікітін М.М. к.ю.н. доц.  

Ткаченко О.В. 

Приватний заклад вищої освіти 

«Київський міжнародний 

університет» 

25.11.2021 

41 Нормативно-правове 

регулювання освіти (досвід країн 

Європейського Союзу для 

України) 

Ламза Д.В. к.ю.н., доц.  

Сапарова А.О. 

Приватний заклад вищої освіти 

«Київський міжнародний 

університет» 

25.11.2021 

42 Забезпечення охорони здоров'я 

дитини: теоретико-правова 

характеристика 

Андрущенко Д.С. д.ю.н., проф. 

Головко О.М. 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

11.11.2021 

43 Змістові вимоги до нормативно-

правового акта як складник 

нормопроєктної техніки 

Бідзіля В.В. д.ю.н., проф. 

Косович В.М. 

Юридичний факультет 

Львівського національного 

університету ім. Івана Франка 

24.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням теорії та історії держави і права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

Зміст зауваження 

44 Природне та позитивне 

право у світових правових 

системах: співвідношення і 

аспекти відповідальності  

Братюк П.-О.В. к.ю.н., доц.  

Переш І.Є. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

23.06.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

45 Проблемні питання 

співвідношення романо-

германської та англо-

Єгоров А.Є. к.ю.н., к.ф.н., 

доц. 

Мудриєвська 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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саксонської правових 

систем у законодавстві й 

судовій системі України та 

шляхи їхнього вирішення  

Л.М. Олеся Гончара 

46 Правові засади обмеження 

прав людини крізь призму 

концептів тлумачення 

права 

Каращук К.Л. д.ю.н., проф. 

Удовика Л.Г. 

Запорізький 

національний 

університет 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

47 Звичай у 

правозастосовному угляді: 

природно-правовий підхід 

Галамай О З. к.ю.н., доц. 

Савайда О.І. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

29.09.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

48 Організаційно-правове 

забезпечення реабілітації 

учасників українського 

націоналістичного руху 

1929 – сер. 1950-х рр. (на 

прикладі членів ОУН та 

УПА) 

Ройко А.І. к.ю.н., доц. 

Рудий Н.Я. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

49 Правозаконність як 

принцип функціонування 

сучасної держави 

Лисик М.А. д.ю.н., проф. 

Завальнюк В.В. 

 

Національний 

університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

50 Екологічна держава: 

теоретико-правовий аналіз 

Дашковська Н.К. к.іст.н., доц. 

Окладна М.Г. 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

51 Забезпечення дотримання 

прав людини в поліцейській 

діяльності в умовах 

транзитивності 

Мішкевич Ж.В. д.ю.н., проф. 

Матвєєва Л.Г.  

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

52 Концептуалізації взаємодії 

правових систем у 

порівняльному 

правознавств» 

Нікітіна ОВ. к.ю. н., доц.  

Сапарова АО. 

Приватний заклад 

вищої освіти 

«Київський 

міжнародний 

університет» 

25.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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53 

Правова культура молоді як 

елемент правової системи 

України в умовах 

євроінтеграції 

Вахнюк Н.М. к.ю. н., доц.  

Сапарова А.О. 

Приватний заклад 

вищої освіти 

«Київський 

міжнародний 

університет» 

25.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 

(12.00.02) 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

54 Конституційно-правове 

забезпечення відносин власності: 

порівняльно-аналітичне 

дослідження 

Нечипорук Г.Ю. д.ю.н., проф.  

Заборовський В.В. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 

55 Європейське об’єднання 

територіального співробітництва 

як форма провадження 

інноваційної діяльності закладів 

вищої освіти: теоретико-правові 

аспекти 

Фетько Ю.І. д.ю.н., проф.  

Лазур Я.В. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 

56 Правове регулювання гендерної 

ідентичності людини 

 

Гербут В.С. д.ю.н., проф.  

Карабін Т.О. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 

57 Конституційно-правове 

забезпечення партисипативної 

демократії: проблеми теорії та 

практики 

Нікітенко Л.О. д.ю.н., проф.  

Гринюк Р.Ф. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

26.11.2021 

58 Конституційна доктрина 

України: становлення й розвиток 

Летнянчин Л.І. д.ю.н., проф. 

Барабаш Ю.Г. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України 
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№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердже

ння 

(число, 

місяць, 

рік) 

Зміст зауваження 

59 Конституційний захист 

прав людини в умовах 

цифрового суспільства: 

порівняльно-аналітичне 

дослідження  

Крегул Я.М. д.ю.н., проф.  

Бисага Ю.М. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 Тема є занадто широкою, 

потребує уточнення предмет 

дослідження  

60 Конституційні засади 

соціальної держави в 

Україні 

Королевська 

Н.Ю. 

д.ю.н., проф. 

Мішина Н.В. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

25.08.2021 Тема є занадто вузькою та не 

відповідає рівню докторської 

дисертації 

 

61 

Конституційно-правові 

засади політичної 

структуризації парламенту 

Рижук І.В. 
д.ю.н., доц.  

Івановська А.М. 

Хмельницький 

університет 

управління та 

права імені 

Леоніда Юзькова 

30.08.2021 

Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

62 Гендерна рівність в аспекті 

конституційного права на сім’ю  

Продан В.І. к.ю.н., доц.  

Берч В.В. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 
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63 Захист прав, свобод та інтересів 

особи як пріоритетне завдання 

правоохоронної діяльності 

Служби Безпеки України 

Меренич М.С. д.ю.н., проф.  

Белов Д.М. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 

64 Принцип юридичної 

визначеності: конституційно-

правові аспекти 

Богатюк О.В. д.ю.н., проф.  

Гринюк Р.Ф. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 

65 Механізм реалізації правових 

актів Конституційного Суду 

України 

Вагін А.І. д.ю.н. 

Шатіло В.А. 

 

 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

66 Санкції як міра конституційної 

відповідальності в Україні та 

країнах-учасницях ЄС 

Григоренко А.С. д.ю.н., проф.  

Дешко Л.М. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

29.12.2021 

67 Конституційно-правове 

регулювання в умовах збройних 

конфліктів 

Івженко Д.А. д.ю.н., проф.  

Васильченко О.П. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

29.12.2021 

68 Децентралізація в умовах 

реформування місцевого 

самоврядування в Україні та 

Польщі: порівняльно-правовий 

аспект 

Педосенко А.І. д.ю.н., доц.  

Черняк Є.В. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

29.12.2021 

69 Моделі референдуму в сучасному 

конституційно-правовому 

регулюванні 

Сенніков В.Ю. д.ю.н., доц.  

Кравцова З.С. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

29.12.2021 
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Тараса Шевченка 

70 Міжнародні виборчі стандарти та 

їх імплементація у виборче 

законодавство України 

Чижмарь В.Ю. д.ю.н., проф.  

Марцеляк О.В. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

29.12.2021 

71 Конституційно-правова 

відповідальність глави держави у 

країнах зі змішаною 

республіканською формою 

державного правління: 

порівняльно-правовий аналіз 

Гансецька Е.В. д.ю.н., проф.  

Лотюк О.С. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

29.12.2021 

72 Конституційно-правові гарантії 

діяльності суддів 

Конституційного суду України та 

країн ЄС: порівняльно-правовий 

аналіз 

Нестеренко Д.О.  д.ю.н., доц.  

Міхневич Л.В.  

Навчально-науковий 

інститут «Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана» 

24.05.2021 

73 Право на справедливий суд в 

доктринах Конституційного Суду 

України та Європейського суду з 

прав людини 

Марчук Р.В. д.ю.н., проф. 

Калиновський Б.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

74 Конституційно-правовий статус 

засобів масової інформації в 

Україні та США: порівняльно-

правовий аналіз 

Улянченко Ю.О. к.ю.н., доц. 

Тарасенко К.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

75 Конституційні засади виконання 

судових рішень в Україні та 

країнах Європейського Союзу 

 

Жучков А.О. к.ю.н., доц. 

Кулик Т.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

76 Інституційна складова 

антикорупційної політики: 

конституційно-правові засади 

Коломієць Д.С. к.ю.н. 

Сьох К.Я. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 
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77 Конституційно-правові засади 

удосконалення формування та 

функціонування Уряду України 

Пукшин І.Г. д.ю.н., проф. 

Мішина Н.В. 

 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія» 

30.11.2021 

78 Конституційно-правове 

забезпечення реалізації 

культурних прав людини 

в сфері місцевого 

самоврядування (питання теорії 

та практики) 

Дробуш Л.В д.ю.н., проф. 

Скрипнюк В.М. 

Національний 

університет “Острозька 

академія” 

24.11.2021 

79 Конституційно-правове 

забезпечення інформаційних 

прав людини в сфері місцевого 

самоврядування в Україні 

Карпюк А.В. д.ю.н., проф. 

Дробуш І.В. 

Національний 

університет “Острозька 

академія” 

24.11.2021 

80 Дружнє ставлення до 

міжнародного права в практиці 

органів конституційної 

юрисдикції 

Вакуленко Б.А. к.ю.н., проф. 

Слінько Т.М. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

81 Конституційно-правові засади 

реалізації права людини на 

відшкодування державою шкоди 

в Україні 

Хохлова Л.А. к.ю.н., доц. 

Ткаченко Є.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

82 Застосування Конституції 

України судами при здійсненні 

правосуддя 

Шеремета С.А. к.ю.н., доц. 

Берченко Г.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

83 Транспарентність та публічна 

комунікація в діяльності органів 

місцевого самоврядування в 

Україні: конституційно-правові 

засади 

Сулейманян А.Е. к.ю.н., доц. 

Болдирєв С.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

84 Конституційно-правові засади 

участі народу в здійсненні 

правосуддя: світовий досвід та 

українська модель 

Мицак М.С. к.ю.н., доц. 

Зубенко Г.В. 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

19.11.2021 

85 Конституційно-правовий статус 

Секретаріату (Апарату) 

Барвіцька Д.В. к.ю.н., доц. 

Градова Ю.В. 

Харківський 

національний 

19.11.2021 
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Конституційного Суду України університет імені В.Н. 

Каразіна 

86 Конституційно-правовий захист 

персональних даних в Україні та 

державах Європейського Союзу 

Степанцева В.С. д.ю.н., проф. 

Серьогін В.О. 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

19.11.2021 

87 Конституційні засади 

забезпечення права на безпечне 

для життя довкілля в Україні та 

державах Європейського Союзу 

Спесивцев Д.В. к.ю.н., доц.  

Воронов М.М. 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

19.11.2021 

88 Виконання рішень органів 

конституційного контролю: 

вітчизняна практика та 

зарубіжний досвід 

Спесивцева Л.Т. к.ю.н., доц. 

Гудзь Л.В. 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

19.11.2021 

89 Право на цивільну вогнепальну 

зброю як гарантія 

конституційного права на захист 

життя та здоров’я особи 

Білак М.М. 
д.ю.н., доц.  

Івановська А.М. 

Хмельницький 

університет управління 

та права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

90 Вплив держави на створення та 

діяльність політичних партій 

(конституційно-правовий аспект) 

Коцюруба О.О. д.ю.н., проф. 

Бориславська О.М. 

 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердж

ення 

(число, 

місяць, 

рік) 

Зміст зауваження 

91 Теоретико-методологічне 

регулювання 

Голуб В.К. д.ю.н., доц.  

Гомонай В.В. 

Державний 

вищий 

16.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 
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конституційно-правового 

статусу адвокатури 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

редакційного уточнення  

(зокрема в частині «теоретико-

методологічного регулювання») 

92 Особливості взаємодії 

органів виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування 

Густей К.О. к.ю.н.  

Джуган В.В. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

(зокрема, потребує уточнення, в 

якій державі (наприклад, «в 

Україні») або на прикладі яких 

держав)  

93 Конституційно-правова 

регламентація 

провадження діяльності 

Службою Безпеки 

України 

Меренич О.С. д.ю.н., проф.  

Белов Д.М. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

94 Е-петиція як форма 

реалізації права на 

звернення до органів 

місцевого самоврядування 

Грищенко Г.А. д.ю.н., проф.  

Гринюк Р.Ф. 

Донецький 

національний 

університет 

імені Василя 

Стуса 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

  

95 Конституційне право 

людини на свободу 

пересування та гарантії 

його реалізації  

Грищенко Є.І. д.ю.н., доц.  

Гоцуляк Ю.В. 

Донецький 

національний 

університет 

імені Василя 

Стуса 

28.10.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Любченко М.О. 

«Конституційно-правове 

регулювання права на свободу 

пересування в Україні», 2016 р.; 

Миколаєнко Ю.І. «Теоретико-

правові засади реалізації прав 

людини на свободу пересування 

та вільний вибір місця 

проживання в Україні», 2019 р.) 
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96 Забезпечення права 

дитини на безпеку 

Пилипишина І.. к.ю.н., доц.  

Турченко О.Г. 

Донецький 

національний 

університет 

імені Василя 

Стуса 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

97 Реалізація 

конституційного права на 

інформацію 

Фурман В.В. к.ю.н., доц.  

Турченко О.Г. 

Донецький 

національний 

університет 

імені Василя 

Стуса 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення та 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Ларін Є.О. 

«Конституційно-правові засади 

реалізації права на інформацію в 

Україні», 2020 р.) 

98 Гендерна рівність у 

конституційному праві 

України та країн-членів 

Європейського Союзу 

Антонюк Л.О. д.ю.н., доц.  

Сінькевич О.В. 

Навчально-

науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 Тема співпадає з темою Міщенко 

М.В. «Конституційно-правові 

засади гендерної рівності в 

Україні та інших країнах»  

(№ 101 цього Переліку) 

та потребує відмежування від 

уже захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 

(Грибовська А.А. 

«Конституційні засади гендерної 

рівності в Україні», 2019 р.; 

Саєнко О.С. 

«Конституційно-правове 

забезпечення реалізації 

принципу гендерної рівності в 

Україні у світлі зарубіжного 

досвіду», 2020 р.) 

99 Репродуктивні права 

людини: конституційно-

правовий аналіз 

Небігер І.-І. д.ю.н., доц.  

Сінкевич О.В. 

Навчально-

науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

29.12.2021 Тема співпадає з темами 

Лебедєва Ю.В. «Репродуктивні 

права людини та гарантії їх 

реалізації: конституційно-

правова характеристика»  
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університету 

імені Тараса 

Шевченка 

(№ 100 цього Переліку); 

Якубенко Д.Л. «Репродуктивні 

права людини: сучасний стан та 

тенденції розвитку» 

(№ 105 цього Переліку) 

100 Репродуктивні права 

людини та гарантії їх 

реалізації: конституційно-

правова характеристика 

Лебедєва Ю.В. д.ю.н., проф. 

Наливайко Л.Р. 

Науково-

дослідний 

інститут 

державного 

будівництва та 

місцевого 

самоврядування 

НАПрН України 

25.11.2021 Тема співпадає з темами  

Небігер І.І. «Репродуктивні 

права людини: конституційно-

правовий аналіз»;  

(№ 99 цього Переліку); 

Якубенко Д.Л. «Репродуктивні 

права людини: сучасний стан та 

тенденції розвитку» 

(№ 105 цього Переліку) 

101 Конституційно-правові 

засади гендерної рівності 

в Україні та інших країнах 

Міщенко М.В. к.ю.н., доц. 

Лук’янець-Шахова 

В.С. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема співпадає з темою 

Антонюк Л.О. «Гендерна 

рівність у конституційному праві 

України та країн-членів 

Європейського Союзу» 

(№ 98 цього Переліку)  

та потребує відмежування від 

уже захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 

(Грибовська А.А. 

«Конституційні засади гендерної 

рівності в Україні», 2019 р.; 

Саєнко О.С. 

«Конституційно-правове 

забезпечення реалізації 

принципу гендерної рівності в 

Україні у світлі зарубіжного 

досвіду», 2020 р.) 

102 Європейські виборчі 

стандарти та 

конституційно-правове 

регулювання місцевих 

Корнієнко В.О. д.ю.н., проф. 

Афанасьєва М. В. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

07.07.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує уточнення 

предмет дослідження 
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виборів в Україні 

(зміна теми) 

академія» 

103 Конституціоналізація 

цифрових прав людини на 

сучасному етапі 

Тверезовська 

К.С. 

д.ю.н., проф. 

Барабаш Ю.Г. 

Національний 

юридичний 

університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

104 Касаційні фільтри в світлі 

права на доступ до 

правосуддя: 

конституційно-

порівняльне дослідження 

Шестопал К.Є. к.ю.н., доц.  

Летнянчин Л.І. 

Національний 

юридичний 

університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

(так звані «касаційні фільтри» – 

не є терміном чинного 

законодавства, не є концептом 

юридичної науки або теорії 

права) 

105 Репродуктивні права 

людини: сучасний стан та 

тенденції розвитку 

Якубенко Д.Л. к.ю.н., доц. 

Дахова І.І. 

Національний 

юридичний 

університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 Тема є занадто широкою 

та частково співпадає з темами  

Небігер І.І. «Репродуктивні 

права людини: конституційно-

правовий аналіз»;  

(№ 99 цього Переліку); 

Лебедєва Ю.В. «Репродуктивні 

права людини та гарантії їх 

реалізації: конституційно-

правова характеристика» 

(№ 100 цього Переліку) 

106 Конституційно-правові 

засади співробітництва 

органів публічної влади в 

умовах децентралізації 

Доля Ю.В. к.ю.н., доц. 

Радченко О.І. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.01.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

(не зазначено, якої держави 

(наприклад, «в Україні») або 

держав у порівняльному 

контексті стосується це 

дослідження) 

107 Правовий статус місцевої 

організації політичної 
Яковлев С.В. 

к.ю.н., доц. 

Галус О.О. 

Хмельницький 

університет 
25.10.2021 

Тема сформульована 

некоректно, потребує 
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партії як суб’єкта 

виборчого процесу 

місцевих виборів 

управління та 

права імені 

Леоніда 

Юзькова 

редакційного уточнення 

(не зазначено, якої держави 

(наприклад, «в Україні») або 

держав у порівняльному 

контексті стосується це 

дослідження) 
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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

(12.00.03) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

108 Застосування доктрини 

добросовісності в цивільному 

праві: проблеми теорії та 

практики 

Бурлаков С.Ю. д.ю.н., проф.  

Кохановська О.В. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

29.06.2021 

109 Проблеми захисту цивільних 

прав та інтересів у праві України 

і Європейського Союзу 

Ромащенко І.О. д.ю.н., проф.  

Боднар Т.В. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

20.09.2021 

110 Нетрадиційні результати творчої 

діяльності як об’єкти 

авторського права 

Улітіна О.В. д.ю.н., проф. 

Орлюк О.П. 

Науково-дослідний інститут 

інтелектуальної власності 

НАПрН України 
30.11.2021 

111 Позовне провадження як вид 

цивільного судочинства 

Боровська І.А. 

 

д.ю.н., проф.  

Чурпіта Г.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

24.02.2021 

112 Інститут спрощених судових 

процедур у цивільному процесі 

України 

Петровський А.В. 

 

д.ю.н., проф. 

Чурпіта Г.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

24.02.2021 

113 Причинний зв’язок у деліктному 

праві 

Карнаух Б.П. к.ю.н., проф. 

Борисова В.І. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням цивільно-правових наук НАПрН України 
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№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затверджен

ня 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

114 Теоретико-прикладні 

особливості здійснення та 

захисту особистих 

немайнових прав особи в 

сфері диджіталізації 

Чепурнов В.О. д.ю.н., проф. 

Булеца С.Б. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

115 Здійснення та захист 

репродуктивних прав за 

цивільним законодавством 

України 

Майкут Х.В. д.ю.н., проф. 

Юркевич Ю.М. 

Львівський державний 

університет 

внутрішніх справ 

29.09.2021 Тема співпадає з темою 

Москаленко К.В. 

«Репродуктивні права фізичних 

осіб у цивільному праві: 

поняття, система, особливості 

здійснення і захисту» 

(№ 117 цього Переліку) 

та потребує відмежування від 

уже захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 

(Головащук А.П. 

«Цивільно-правове регулювання 

відносин, пов’язаних із 

застосуванням допоміжних 

репродуктивних технологій» 

2017 р.) 

116 Цивільно-правова 

відповідальність у 

відносинах, пов’язаних із 

управлінням юридичними 

особами, за законодавством 

України 

Вовк М.З. д.ю.н., проф. 

Юркевич Ю.М. 

Львівський державний 

університет 

внутрішніх справ 

29.09.2021 Тема співпадає з темою 

Жорнокуй В.Г. «Цивільно-

правова відповідальність у 

правовідносинах з управління 

підприємницькими 

товариствами» 

(№ 122 цього Переліку) 

117 Репродуктивні права 

фізичних осіб у цивільному 

праві: поняття, система, 

Москаленко К.В. д.ю.н., проф. 

Майданик Р.А. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

22.02.2021 Тема співпадає з темою 

Майкут Х.В «Здійснення та 

захист репродуктивних прав за 
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особливості здійснення і 

захисту 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

цивільним законодавством 

України» 

(№ 115 цього Переліку)  

та потребує відмежування від 

уже захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 

(Головащук А.П. 

«Цивільно-правове регулювання 

відносин, пов’язаних із 

застосуванням допоміжних 

репродуктивних технологій» 

2017 р.) 

118 Цивільно-правове 

регулювання 

біомедицинських 

технологій 

Крушельницька 

Г.Л. 

д.ю.н., проф. 

Берестова І.Е. 

Науково-дослідний 

інститут приватного 

права і 

підприємництва імені 

академіка Ф.Г. 

Бурчака НАПрН 

України 

24.03.2021 

Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

119 Відшкодування шкоди, 

заподіяної особі актами, що 

визнані неконституційними 

Помазанов А.В. д.ю.н., проф. 

Берестова І.Е. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 Тема не відповідає рівню 

докторської дисертації 

120 Правосуб’єктність фізичної 

особи у відносинах у 

мережі Інтернат 

Токарева В.О. д.ю.н., проф. 

Харитонова О.І. 

 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія» 

07.07.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Тищук Н.О. 

«Вчинення малолітніми та 

неповнолітніми особами 

правочинів в мережі Інтернет» 

2021 р.) 

121 Незалежна фахова 

експертиза в механізмі 

правозастосування 

цивільно-правових норм: 

теоретико-правові та 

практичні аспекти 

Романовська 

Л.А. 

д.ю.н., проф. 

Шишка Р.Б. 

 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія» 

15.09.2021 Тема не відповідає рівню 

докторської дисертації 
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122 Цивільно-правова 

відповідальність у 

правовідносинах з 

управління 

підприємницькими 

товариствами 

Жорнокуй В.Г. д.ю.н., проф. 

Сліпченко С.О. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх справ 

30.11.2021 Тема співпадає з темою 

Вовк М.З. 

«Цивільно-правова 

відповідальність у відносинах, 

пов’язаних із управлінням 

юридичними особами, за 

законодавством України» 

(№ 116 цього Переліку)  

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

123 Процедура укладення сімейно-

правових договорів у країнах 

Європейського Союзу 

Тютюнник А.В. к.ю.н. 

Андрущенко Т.С. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

124 Цивільно-правовий захист прав 

дітей в Україні та ЄС 

Федурцьо Н.П. д.ю.н., проф. 

Булеца С.Б. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

25.02.2021 

125 Цивільно-правове регулювання 

договірних відносин у 

професійному футболі 

Кекерчень М.І. д.ю.н., проф. 

Заборовський В.В. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

22.04.2021 

126 Мирова угода в цивільному праві Юраш І.І. к.ю.н., доц. 

Феннич В.П. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

22.04.2021 
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127 Процесуальні механізми 

забезпечення права на 

справедливий суд 

Стойка А.В. д.ю.н., проф. 

Заборовський В.В. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 

128 Банкрутство фізичної особи за 

законодавством України 

Дзяткевич А.В. д.ю.н., с.н.с. 

Бабаскін А.Ю. 

Інститут держави і права 

імені В.М. Корецького 

НАН України 

20.05.2021 

129 Зловживання процесуальними 

правами в цивільному судочинстві 

Шулєпов С.С. д.ю.н., с.н.с. 

Тимченко Г.П. 

Інститут держави і права 

імені В.М. Корецького 

НАН України 

11.03.2021 

130 Цивільно-правовий захист прав 

інтелектуальної власності на 

винаходи та корисні моделі 

Бочаров М.А. д.н. з держ. управ. 

Червякова О.В. 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

131 Цивільно-правовий захист 

персональних даних в Україні та 

Угорщині 

Журавльова І.М. 

 

к.ю.н., проф. 

Бошицький Ю.Л. 

 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

132 Примусове виконання ухвал у 

цивільних справах 

Солоха О.В. к.ю.н. 

Доценко О.М. 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

133 Цивільно-правове регулювання 

обігу земельних ресурсів України 

Журавльов О.Г. к.ю.н., доц. 

Шкребець Д.В. 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

134 Цивільно-правове регулювання 

трансплантації органів і тканин: 

досвід України та Європейського 

Союзу 

Дзюба А.Є. д.ю.н., проф. 

Юркевич Ю.М. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

29.09.2021 

135 Цивільно-правове регулювання 

відносин у сфері надання 

реабілітаційних послуг учасникам 

антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил в Україні 

Козолис А.Р. к.ю.н., доц. 

Майкут Х.В. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

29.09.2021 

136 Право користування чужим 

майном (сервітут): цивільно-

правові аспекти 

Цитульський В.І. к.ю.н., доц. 

Вовк М.З. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

29.09.2021 
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137 Цивільно-правове регулювання 

реквізиції в Україні 

Чаплик І.Д. к.ю.н., доц. 

Вовк М.З. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

29.09.2021 

138 Право на медичну допомогу: 

цивільно-правовий аспект 

Качмар М.З. к.ю.н., доц. 

Курило Т.В. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

29.09.2021 

139 Ускладнення у здійсненні 

виконавчого провадження 

Гриновець О.Б. к.ю.н., доц. 

Грабар Н.М. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.12.2021 

140 Правочини у виконавчому 

провадженні 

Телявський А.М. к.ю.н., доц. 

Грабар Н.М. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.12.2021 

141 Цивільно-правове регулювання 

обігу обмежено оборотоздатних 

об’єктів 

Шляховська І.М. к.ю.н., доц. 

Петрончак Ю.О. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.12.2021 

142 Віртуальні (цифрові) активи в 

міжнародно приватному праві в 

умовах глобалізації: проблеми 

формування та реалізації 

Школьний В. д.ю.н., проф.  

Діковська І.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

26.04.2021 

143 Договірні засади трансферу прав 

інтелектуальної власності 

Величко А.А. д.ю.н., доц. 

Носік Ю.В. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

31.05.2021 

144 Корпоративні права: особливості 

здійснення та захисту 

(уточнення теми) 

Смірнов Г.Ю. д.ю.н., проф. 

Кот О.О. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

20.09.2021 

145 Гармонізація законодавства 

України у сфері авторського права 

з правом ЄС 

Кондик Д.П. д.ю.н., проф. 

Кулініч О.О. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 
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146 Система колективного управління 

авторськими та суміжних правами 

Машкова В.І. д.ю.н., проф. 

Кулініч О.О. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

147 Комерціалізація права 

інтелектуальної власності 

університетів 

Заремба У.-М.І. д.ю.н., проф. 

Орлюк О.П. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

148 Правове регулювання 

інформаційних відносин у сфері 

політичної реклами 

(уточнення теми) 

Різник В.А. д.ю.н., проф. 

Заярний О.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

149 Принцип процесуальної економії в 

цивільному судочинстві України 

Музичко С.Г. д.ю.н., проф. 

Хотинська-Нор О.З. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

150 Забезпечення позову в цивільному 

судочинстві України 

Алендар Ю.І. д.ю.н., проф. 

Притика Ю.Д. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

151 Висновок експерта в системі 

засобів доказування в цивільному 

судочинстві України 

Вілінський М.С. д.ю.н., доц. 

Грабовська О.О. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

152 Альтернативне вирішення 

цивільно-правових спорів у сфері 

спорту 

Фролова Д.С. д.ю.н., проф. 

Притика Ю.Д. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 
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153 Цивільно-правове регулювання 

інвестиційної діяльності в Україні 

Іванець М.В. д.ю.н., проф. 

Харченко Г.Г. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

154 Цивільно-правові аспекти 

користування земельною ділянкою 

сільськогосподарського 

призначення 

Янковський В.А. д.ю.н., проф. 

Майданик Р.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

155 Цивільно-правових захист прав 

вкладників банків 

(уточнення теми) 

Краглевич В.В. д.ю.н., проф. 

Безклубий І.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

156 Цивільна правосуб’єктність 

професійних учасників ринків 

капіталу та її реалізація 

Геник О.Р. д.ю.н., проф. 

Зеліско А.В. 

Навчально-науковий 

юридичний інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

25.11.2021 

157 Нематеріальні блага як об'єкти 

цивільних правовідносин 

Максимів Л.М. д.ю.н., проф. 

Зозуляк О.І. 

 

Навчально-науковий 

юридичний інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

25.11.2021 

158 Солідарні зобов’язання в 

цивільному праві  України 

Гнідан Ю.І. д.ю.н., проф. 

Васильєва В.А. 

Навчально-науковий 

юридичний інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

23.12.2021 

159 Захист прав інтелектуальної 

власності від недобросовісної 

конкуренції на ринку лікарських 

Волинець І.П. д.ю.н., доц. 

Кодинець А.О. 

Науково-дослідний 

інститут інтелектуальної 

власності НАПрН України 
26.01.2021 
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засобів (уточнення теми) 

160 Договірні засади створення 

об’єктів інтелектуальної власності 

у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій 

(уточнення теми) 

Довбиш О.С. к.ю.н. 

Зеров К.О. 

Науково-дослідний 

інститут інтелектуальної 

власності НАПрН України 30.11.2021 

161 Порушення прав на засоби 

індивідуалізації учасників 

цивільного обороту у 

фармацевтичній галузі  

(уточнення теми) 

Молочна І.С. к.ю.н. 

Дорошенко О.Ф. 

Науково-дослідний 

інститут інтелектуальної 

власності НАПрН України 30.11.2021 

162 Авторське право і суміжні права у 

театральній діяльності України і 

Франції 

Герасименко І.Б. д.ю.н. 

Штефан А.С. 

Науково-дослідний 

інститут інтелектуальної 

власності НАПрН України 
30.11.2021 

163 Технології штучного інтелекту у 

сфері охорони об’єктів 

промислової власності: проблеми 

теорії та практики 

Михайленко М.В. д.ю.н., доц. 

Кодинець А.О. 

Науково-дослідний 

інститут інтелектуальної 

власності НАПрН України 
30.11.2021 

164 Права на участь у клінічних 

дослідженнях лікарських засобів 

Рачинська В.В. к.ю.н., доц.  

Кашинцева О.Ю. 

Науково-дослідний 

інститут інтелектуальної 

власності НАПрН України 
30.11.2021 

165 Здійснення права спільної 

сумісної власності співвласниками 

багатоквартирного будинку 

Ковгар Р.В. к.ю.н. 

Бернацький М.В. 

Науково-дослідний 

інститут приватного права 

і підприємництва імені 

академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

27.01.2021 

166 Відповідальність за порушення 

грошового зобов’язання у 

цивільному праві України 

Марків Н. д.ю.н., с.н.с. 

Миронова Г.А. 

Науково-дослідний 

інститут приватного права 

і підприємництва імені 

академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

24.03.2021 
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167 Цивільно-правова охорона 

гендерної ідентичності фізичної 

особи 

Авдеєнко З.І. д.ю.н., доц. 

Стефанчук М.О. 

Науково-дослідний 

інститут приватного права 

і підприємництва імені 

академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

29.09.2021 

168 Договір страхування цивільної 

відповідальності закладів охорони 

здоров’я за цивільним 

законодавством України 

Менделя О.В. д.ю.н., проф. 

Заіка Ю.О., 

д.ю.н., проф. 

Крупчан О.Д. 

Науково-дослідний 

інститут приватного права 

і підприємництва імені 

академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

24.11.2021 

169 Захист корпоративних прав у 

товаристві з обмеженою 

відповідальністю 

Лукомська О.В. д.ю.н., проф. 

Махінчук В.М. 

Науково-дослідний 

інститут приватного права 

і підприємництва імені 

академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

24.11.2021 

170 Визначення походження дитини за 

законодавством України, країн 

Європейського Союзу та США 

Горбунова О.В. к.ю.н., доц. 

Мироненко В.П. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

171 Спадкове правовідношення, 

об’єктом якого є культурні 

цінності 

(уточнення теми) 

Мартинюк Т.М. к.ю.н., проф. 

Бірюков І.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

172 Розірвання шлюбу за 

законодавством України 

Русанівська Д.Д. к.ю.н., доц. 

Мироненко В.П. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

173 Цивільне судочинство у справах 

про визнання необґрунтованими 

активів та їх стягнення в дохід 

держави 

Вороніжський Я.В. к.ю.н., доц. 

Петровський А.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

174 Приватизація земельної ділянки як 

спосіб набуття 

права власності на землю 

Добрівська Р.В. к.ю.н., доц. 

Герасимчук Л.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

175 Сторони у цивільному процесі 

України 

Кругляк К.Б. д.ю.н., проф. 

Чурпіта Г.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 
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176 Позовне провадження у цивільних 

справах щодо захисту честі, 

гідності та ділової репутації 

фізичної особи 

Лимар Ю.В. к.ю.н., доц. 

Устименко Т.П. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

177 Органи та особи, яким законом 

надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб у цивільному 

процесі України 

Сидоренко Н.О. к.ю.н., доц. 

Боровська І.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

178 Цивільне судочинство у справах 

щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини 

Синельников Є.В. д.ю.н., проф. 

Чурпіта Г.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

179 Треті особи в цивільному процесі 

України 

Божко М.М. к.ю.н., доц. 

Білянська Н.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

180 Відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю за цивільним 

законодавством України та країн 

Європейського Союзу 

Скриник М.В. к.ю.н., доц. 

Мироненко В.П. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

181 Договір страхування предмета 

іпотеки 

Контаровська М.В. к.ю.н., проф. 

Пилипенко С.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.12.2021 

182 Правове регулювання управління 

житловими комплексами за 

законодавством України 

Гладковський В.Л. д.ю.н., проф. 

Харитонов Є.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

14.05.2021 

183 Цивільні організаційні 

правовідносини, що викають при 

набутті статусу фізичної особи-

підприємця за законодавством 

України 

(зміна теми) 

Воротинцева І.В. к.ю.н., доц. 

Давидова І.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

18.05.2021 

184 Діджиталізація корпоративних 

правовідносин 

(цивільно-правовий аспект) 

(зміна теми) 

Свистун О.С. д.ю.н., проф. 

Харитонова О.І. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 
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185 Цивільно-правове регулювання 

відносин спільного інвестування 

та спонсорування з використанням 

цифрових інструментів в Інтернеті 

(зміна теми) 

Байталюк Д.Р. к.ю.н., доц. 

Омельчук О.С. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

186 Заходи примусового виконання 

судових рішень у цивільних 

справах 

(зміна теми) 

Горбенко М.О. проф. 

Андронов І.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

187 Позбавлення батьківських прав за 

сімейним законодавством України 

(зміна теми) 

Мошинська Я.С. к.ю.н., доц. 

Глиняна К.М. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

188 Професійна правнича допомога в 

цивільному процесі: порівняльно-

правовий аналіз досвіду України 

та країн ЄС 

Бурачок С.В. к.ю.н., доц. 

Стоянова Т.А. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

189 Захист прав учасників аліментних 

правовідносин 

Волощук В.Є. д.ю.н., проф. 

Харитонов Є.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

190 Усні докази в цивільному процесі 

України та США 

Кикоть А.В. д.ю.н., проф. 

Андронов І.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

191 Форвардні контракти за цивільним 

законодавством України 

Цуняк І.Г. к.ю.н., доц. 

Гончаренко В.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

192 Правове забезпечення гендерної 

рівності в сімейних 

правовідносинах 

Шамота О.В. д.ю.н., проф. 

Сафончик О.І. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

193 Правове регулювання 

використання частини твору 

Шендрик І.С. д.ю.н., проф. 

Ульянова Г.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

194 Судовий штраф в цивільному 

процесі України, країн Європи та 

США 

Петренко Н.Д. д.ю.н., проф. 

Голубєва Н.Ю. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 



 37 

195 Компетенція міжнародного 

комерційного арбітражу 

Бабалунга О.М. д.ю.н., проф. 

Зятіна Д.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

196 Процесуальні строки в цивільному 

судочинстві 

Гончарук А.С. д.ю.н., проф. 

Андронов І.В. 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

197 Цивільно-правові засоби 

забезпечення онлайн платежів 

учасників цивільних 

правовідносин 

Коцюба О.Л. к.ю.н., доц. 

Берназ-Лукавецька 

О.М. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

198 Правове регулювання іпотеки 

житла в Україні 

Маршук Ю.С. д.ю.н., проф. 

Харитонов Є.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

199 Захист майнових прав та інтересів 

громадян, які знаходяться на 

підконтрольній органом державної 

влади території в зоні проведення 

операцій Об’єднаних сил 

Осуховська Є.І. д.ю.н., проф. 

Харитонов Є.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

200 Судовий захист права власності на 

нерухоме майно 

Ткаченко О.М. д.ю.н., проф. 

Голубєва Н.Ю. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

201 Концесійний договір у 

міжнародному приватному праві 

Джевага-Третьякова 

С.Ю. 

д.ю.н., проф. 

Харитонова О.І. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

202 Виконання заповіту: проблеми 

теорії і практики 

(уточнення теми) 

Граніна І.В. к.ю.н., доц. 

Зубар В.М. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

203 Роль судового рішення у реалізації 

засади верховенства права 

Штогун О.С. к.ю.н. доц. 

Балацька О.Р. 

Національний університет 

“Острозька академія” 

24.11.2021 

204 Етичні та правові проблеми 

здійснення репродуктивних 

прав фізичної особи 

Чернецька Т.В. к.ю.н., доц. 

Блащук Т.В. 

Національний університет 

“Острозька академія” 

30.11.2020 
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205 Фраудаторні правочини у 

цивільному праві України та 

Польщі 

(порівняльно-правовий аналіз) 

Бондаренко Ю.Г. д.ю.н., проф. 

Труба В.І. 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова 

29.10.2021 

206 Правові засади формування та 

функціонування Морської 

арбітражної комісії при Торгово-

промисловій палаті України 

Цирфа К.А. д.ю.н., доц. 

Спектор О.М. 

 

Приватний заклад вищої 

освіти «Київський 

міжнародний університет» 

25.11.2021 

207 Виконання батьківських 

обов’язків після розірвання шлюбу 

за сімейним законодавством 

України 

Підоненко В.В. д.ю.н., проф. 

Надьон В.В. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

21.05.2021 

208 Цивільно-правовий договір у 

сфері альтернативної енергетики 

Гюльалієв Т.А. к.ю.н., доц. 

Янишен В.П. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

209 Здійснення соматичних прав 

людини: цивільно-правовий 

аспект 

Носко О.О. к.ю.н., доц. 

Коробцова Н.В. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

210 Договір публічної оферти в 

умовах інформатизації 

Толюпа В.В. к.ю.н., доц. 

Янишен В.П. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

211 Цивільно-правова 

відповідальність посадових осіб 

господарського товариства 

Харакоз К.С. к.ю.н., доц. 

Карнаух Б.П. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

212 Форми цивільно-правової 

відповідальності 

Черкашин С.В. д.ю.н., проф.  

Пучковська І.Й. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

213 Цивільно-правовий режим 

творів архітектури, створених з 

використанням штучного 

інтелекту:вітчизняний та світовий 

досвід 

Ніколаєва О.В. д.ю.н., проф. 

Яроцький В.Л. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

214 Підстави для скасування рішень 

міжнародного комерційного 

арбітражу 

Нестеренко М.Д. д.ю.н., проф. 

Гусаров К.В. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 
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215 Індустрія моди в нових умовах 

розвитку міжнародного 

приватного права 

Новіков О.Ю. к.ю.н., доц. 

Полатай В.Ю. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

216 Принцип вичерпання прав на 

торговельну марку у 

транскордонних відносинах 

 

Підлісний М.О. к.ю.н., доц. 

Шуміло І.А. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

217 Арешт судна для забезпечення 

морських вимог в Україні та 

Туреччині (порівняльно-правовий 

аналіз) 

Смирнова С.А. к.ю.н., доц. 

Шуміло І.А. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

218 Підсудність транскордонних 

приватноправових спорів у 

кіберпросторі 

Трушкевич В.В. к.ю.н., доц. 

Шуміло І.А. 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

219 Позасудовий порядок звернення 

стягнення на предмет іпотеки 

Бєлінський О.В. к.ю.н., доц. 

Савченко А.С. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

23.02.2021 

220 Цивільно-правова 

відповідальність учасників 

корпоративних правовідносин, 

пов’язаних з управлінням 

товариством з обмеженою 

відповідальністю 

Бєлінська К.В. д.ю.н., проф. 

Жорнокуй Ю.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.03.2021 

221 Органи, вилучені з тіла людини, як 

об’єкти цивільних прав 

Гамова А.В. д.ю.н., проф. 

Сліпченко С.О. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.03.2021 

222 Приватноправовий статус 

фізичних осіб, позбавлених волі за 

вироком суду 

Бабенко А.О. к.ю.н., доц. 

Чалий Ю.І. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

27.04.2021 

223 Цивільно-правове регулювання 

відносин щодо здійснення права 

на комп’ютерну програму в 

Україні та ЄС 

Гайдук Л.П. к.ю.н., доц. 

Піхурець О.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

27.04.2021 
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224 Примусова ліцензія як засіб 

обмеження суб’єктивних 

патентних прав (цивільно-

правовий аспект) 

Узденова Л.Р. к.ю.н., доц. 

Піхурець О.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

27.04.2021 

225 Динаміка договору позики за 

участю подружжя 

Жамгарян А.Р. д.ю.н., доц. 

Красицька Л.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

27.04.2021 

226 Особливості розгляду судом справ 

про передачу безхазяйного майна 

в комунальну власність 

Літвінов Р.О. к.ю.н., проф. 

Кройтор В.А. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

25.05.2021 

227 Цивільно-правові способи 

відновлення корпоративного 

контролю учасника товариства з 

обмеженою відповідальністю 

Негода І.А. д.ю.н., доц. 

Красицька Л.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

228 Майнова відокремленість як 

кваліфікуюча ознака 

підприємницького товариства 

Артеменко Р.М. д.ю.н., проф.  

Жорнокуй Ю.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

229 Право на частку у статутному 

капіталі товариства з обмеженою 

відповідальністю як об’єкт 

спадкування 

Вардумян Р.Р. д.ю.н., доц. 

Кухарєв О.Є. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

230 Категорія зустрічності у 

цивільному процесуальному праві 

України 

Скрипник В.В. к.ю.н., доц. 

Гужва А.М. 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

11.11.2021 

231 Цивільно-правова природа 

переходу корпоративних прав 

Славич В.І. д.ю.н., доц. 

Савченко В.О. 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

11.11.2021 

232 

Здійснення і захист прав на 

цифрові активи 
Бацуца В.М. 

д.ю.н., доц. 

Нагнибіда В.І. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

233 

Усунення від права на 

спадкування 
Кащук Д.А. 

д.ю.н., проф. 

Гринько С.Д. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 
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234 
Цивільно-правова охорона 

персональних даних при наданні 

послуг через інтернет 

Пушкін В.В. 
д.ю.н., проф. 

Гринько С.Д. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

235 

Захист сімейних прав та інтересів 

судом 
Салюк П.І. 

д.ю.н., проф. 

Гринько С.Д. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

236 

Цивільно-правова охорона 

персональних даних споживача 
Жмеренецький О.С. 

к.ю.н., доц. 

Черняк О.Ю. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

237 

Графічна ідентифікація учасників 

цивільних правовідносин 
Іванов П.В. 

д.ю.н. 

Кожевнікова В.О. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

238 
Захист прав споживачів у сфері 

відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок дефекту в продукції 

Плюта А.В. 
д.ю.н. 

Кожевнікова В.О. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

239 Умови надання правової охорони 

промисловому зразку за 

законодавством України та правом 

ЄС 

Батько І.І. к.ю.н., доц. 

Тарасенко Л.Л. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 

240 Віртуальний актив як об’єкт 

цивільних правовідносин 

Яремко Ю.В. д.ю.н., проф. 

Коссак В.М. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 

241 Правова охорона добре відомих 

торговельних марок 

 

Щеглова О.В. к.ю.н., доц. 

Тарасенко Л.Л. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 
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242 Правовий режим об’єктів 

нерухомого майна за цивільним 

законодавством України 

Кушнір А.А. д.ю.н., проф. 

Дякович М.М. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 

243 Право на забуття в цифровому 

середовищ 

Садовська Д.І. к.ю.н., доц. 

Тарасенко Л.Л. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням цивільно-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затверджен

ня 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

244 Виконавчий напис 

як позасудова форма 

захисту цивільних 

прав і обов’язків 

Салай М.Г. к.ю.н. 

Андрущенко 

Т.С. 

Академія 

Державної 

пенітенціарної 

служби 

21.12.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Серветник А.Г. 

«Виконавчий напис нотаріуса як 

спосіб реалізації нотаріальної форми 

захисту цивільних прав», 

2020 р.) 

245 Цивільно-правовий 

захист прав суб’єктів 

електронних 

договорів в е-

комерції в Україні та 

державах світу 

Вайда В.В. д.ю.н., проф. 

Булеца С.Б. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

22.04.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення. 

Тема співпадає з темою 

Маркулинець А. А. «Цивільно-

правове регулювання електронної 

комерції в Україні та світі» 

(№ 247 цього Переліку) 

246 Позовна заява як Холмогорова Л.В. д.ю.н., доц. Державний 25.02.2021 Тема сформульована некоректно, 
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інструмент захисту 

прав особи у 

цивільному процесі 

Менджул М.В. вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

потребує редакційного уточнення 

 

 

247 Цивільно-правове 

регулювання 

електронної комерції 

в Україні та світі 

Маркулинець А.А. д.ю.н., проф. 

Булеца С.Б. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення. 

Тема співпадає з темою Вайди В.В. 

«Цивільно-правовий захист прав 

суб’єктів електронних договорів в е-

комерції в Україні та державах 

світу» (№ 245 цього Переліку) 

та потребує відмежування від уже 

захищених робіт та затверджених 

тем дисертацій (Борисова Ю.О. 

«Цивільно-правове регулювання 

відносин у сфері електронної 

комерції», 2012 р.) 

248 Проблеми захисту і 

охорони 

торговельних марок: 

український та 

міжнародний досвід 

Поп С.М. д.ю.н., проф. 

Заборовський 

В.В. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

16.11.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

 

249 Правове 

регулювання 

колізійних питань 

статусу юридичних 

осіб у ФРН, Великій 

Британії та Україні 

(уточнення теми) 

 

Овечкіна О.С. к.ю.н. 

Проценко І.М. 

Інститут 

держави і права 

імені В.М. 

Корецького 

НАН України 

24.06.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

250 Гармонізація 

системи захисту 

Рейніш І.Л. 

 

д.н. з держ. 

управ. 

Київський 

університет 

17.12.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 
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прав інтелектуальної 

власності в Україні з 

нормами 

міжнародного права 

 Червякова О.В. права НАН 

України 

 

 

251 Цивільно-правове 

регулювання 

аудіовізуальних 

творів в Україні 

Левченко В.І. д.н. з держ. 

управ. 

Червякова О.В. 

Київський 

університет 

права НАН 

України 

17.12.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

 

252 Право на донорство: 

цивільно-правовий 

аспект 

Орел І.Є. к.ю.н., доц. 

Курило Т.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

29.09.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Ільющенкова К.О. 

«Право на донорство в цивільному 

праві України», 2018 р.) 

253 Об’єкти права 

власності: актуальні 

питання теорії та 

практики 

Гординська О.М. д.ю.н., проф. 

Майданик Р.А. 

Навчально-

науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

 

254 Правове 

регулювання 

шлюбного договору 

в Україні 

Аксютенко О.О. д.ю.н., проф. 

Омельченко А.В. 

Навчально-

науковий 

інститут 

«Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана» 

22.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

 

 

255 Правове 

регулювання 

нотаріальної 

Аверіна Є.А. д.ю.н., проф. 

Омельченко А.В. 

Навчально-

науковий 

інститут 

22.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 
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діяльності у 

правовідносинах із 

іноземним 

елементом 

«Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана» 

256 Охорона та захист 

інтелектуальної 

власності в 

театральній та 

концертній 

діяльності 

Галич А.С. д.ю.н. 

Штефан О.О. 

Науково-

дослідний 

інститут 

інтелектуальної 

власності 

НАПрН України 

30.11.2021 

Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

257 Цивільно-правове 

регулювання 

зображення людини 

в сфері охорони 

здоров’я України 

Тарасюк А.Ю. к.ю.н., доц. 

Кашинцева О.Ю. 

Науково-

дослідний 

інститут 

інтелектуальної 

власності 

НАПрН України 

30.11.2021 

Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

258 Перехід авторського 

права у спадщину 

Корчовий В.А. к.ю.н. 

Кочин В.В. 

Науково-

дослідний 

інститут 

приватного 

права і 

підприємництва 

імені академіка 

Ф.Г. Бурчака 

НАПрН Ук 

раїни 

27.01.2021 

Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення та 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Фесенко Є.В. 

«Особливості спадкування 

авторських прав», 2018 р.; 

Бельтюкова Є.М. «Правове 

регулювання наступництва 

майнових прав інтелектуальної 

власності за цивільним 

законодавством України», 2019 р.) 

259 Цивільно-правове 

регулювання 

доступу до 

інфраструктури 

Паруш Є.П. к.ю.н., доц. 

Шаповал Л.І. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Тема є занадто широкою 
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об’єктів 

будівництва, 

транспорту, 

електроенергетики з 

метою розвитку 

телекомунікаційних 

мереж 

260 Цивілістичні аспекти 

правового 

регулювання 

віртуальних валют 

Темніков М.О. к.ю.н., доц. 

Некіт К.Г. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

14.05.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

261 Захист прав 

боржника (фізичної 

особи) в кредитних 

правовідносинах у 

цифрову добу 

Богомолова В.С. к.ю.н., проф. 

Калітенко О.М. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

14.05.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

262 Довірче управління 

та охорона 

спадкового майна: 

порівняльно-

правовий аналіз на 

матеріалах 

законодавства 

України та Англії 

Узунов С.О. к.ю.н., доц. 

Гончаренко В.О. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

14.05.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

 

 

263 Правове 

регулювання 

договірних відносин 

в сфері перевезень з 

використанням 

транспортних 

агрегаторів 

(уточнення теми) 

Бондар П.В. к.ю.н., доц. 

Омельчук О.С. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

 

264 Система договорів в 

сфері будівництва 

доріг 

Колесніченко С.В к.ю.н., доц. 

Кривенко Ю.В. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

30.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 
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юридична 

академія» 

265 Анонімність як нова 

риса сучасних 

цивільних 

правовідносин 

Міндак Н.А. к.ю.н., доц. 

Омельчук О.С. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

266 Медіація в 

цивільних 

правовідносинах 

(уточнення теми) 

Шеремет А.М. к.ю.н., доц. 

Блащук Т.В. 

Національний 

університет 

“Острозька 

академія” 

24.11.2021 Тема співпадає з темою  

Плахутіної А.А. «Приватна медіація 

у цивільних правовідносинах» 

(№ 269 цього Переліку) 

267 Нотаріальний процес 

як юрисдикційна 

форма захисту: 

порівняльно-

правовий аспект 

Мондриївський 

В.М. 

д.ю.н. 

Кучер Т.М. 

Приватний 

заклад вищої 

освіти 

«Київський 

міжнародний 

університет» 

25.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

268 Належність та 

допустимість 

електронних доказів 

у цивільному 

судочинстві України 

Кувакіна Н.В. к.ю.н., доц. 

Шишка О.Р. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.01.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Каламайко А.Ю. 

«Електронні засоби доказування в 

цивільному процесі», 2016 р.) 

269 Приватна медіація у 

цивільних 

правовідносинах 

Плахутіна А.А. к.ю.н., доц. 

Чалий Ю.І. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

30.03.2021 Тема співпадає з темою  

Шеремет А.М. 

«Медіація в цивільних 

правовідносинах» 

(№ 266 цього Переліку) 

270 Cпадкування 

майнових прав 

інтелектуальної 

власності 

 

Сех Ю.З. д.ю.н., проф. 

Яворська О.С. 

Юридичний 

факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. 

Івана Франка 

24.11.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже захищених 

робіт та затверджених тем 

дисертацій (Бєльтюкова Є.М. 

«Правове регулювання 

наступництва майнових прав 

інтелектуальної власності за 

цивільним законодавством 
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України», 2019 р.) 
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

(12.00.04) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

271 Правове регулювання 

діяльності фінансових установ в 

умовах сталого розвитку 

держави 

Гапонюк О.І. д.ю.н., проф. 

Ніколенко Л.М. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

272 Банкрутство в умовах 

гармонізації законодавства 

України: економічний та 

процесуальний аспекти 

Масловський С.В. д.ю.н., проф. 

Ніколенко Л.М. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

273 Відповідальність держави в 

міжнародному повітряному 

праві: питання теорії та 

практики 

Маловацький О.В. д.ю.н., проф. 

Крупчан О.Д. 

Науково-дослідний інститут 

приватного права і 

підприємництва імені 

академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

24.03.2021 

274 Концептуальні засади валютних 

операцій: господарсько-

правовий аспект 

Бойченко Е.Г. д.ю.н., проф. 

Подцерковний О.П. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

07.07.2021 

275 Сучасні проблеми 

господарсько-правового 

забезпечення функціонування 

ядерної енергетики в Україні 

Битяк О.Ю. д.ю.н., проф. 

Задихайло Д.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

25.06.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова 

установа 

Дата 

затвердження 

Зміст зауваження 
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(заклад вищої 

освіти) 

(число, 

місяць, рік) 

276 Розгляд господарських 

справ у суді першої 

інстанції 

Бутирська І.А. д.ю.н., проф. 

Рєзнікова В.В. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

22.12.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

277 Господарсько-правова 

відповідальність у сфері 

публічних закупівель 

Колдоба А.В. к.ю.н., доц. 

Гарагонич О.В. 

Академія адвокатури 

України 

21.01.2021 

278 Господарсько-правова 

відповідальність у сфері 

енергетики 

Кравчик С.М. к.ю.н., доц. 

Гарагонич О.В. 

Академія адвокатури 

України 

21.01.2021 

279 Господарсько-правове 

регулювання проявлення та 

підтвердження належної 

обачності при виборі 

контрагента 

Маліновська А.А. д.ю.н., проф. 

Джабраілов Р.А. 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

НАН України» 

22.11.2021 

 

280 Господарсько-правове 

регулювання електронної 

комерції в умовах цифровізації 

економіки 

Мелікова В.І. д.ю.н. 

Гудіма Т.С. 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

НАН України» 

22.11.2021 

 

281 Судові реформи в Україні та їх 

вплив на ефективність 

господарського судочинства 

Вовк І.В. д.ю.н., проф. 

Поляков Б.М. 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

НАН України» 

23.12.2021 
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282 Правове регулювання 

віртуальних активів в Україні 

Ліпін Т.М. д.ю.н., проф. 

Устименко В.А. 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

НАН України» 

23.12.2021 

 

283 Господарсько-правове 

регулювання 

відносин з іноземного 

інвестування 

Орлова П.І. д.ю.н., проф. 

Джабраілов Р.А. 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

НАН України» 

23.12.2021 

 

284 Правове регулювання 

господарського використання 

земельних ресурсів 

Коваленко В.М. к.ю.н. 

Єремєєва Н.В. 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

НАН України» 

23.12.2021 

 

285 Господарсько-правове 

забезпечення використання 

альтернативних джерел енергії 

Шендер Т.Ю. к.ю.н. 

Єремєєва Н.В. 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

НАН України» 

23.12.2021 

 

286 Захист прав та законних 

інтересів місцевих громад у 

господарських відносинах 

Кириленко М.М. д.ю.н., проф. 

Коваль І.Ф. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 

287 Судовий захист прав суб’єктів 

господарювання у відносинах 

державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно 

Міщенко І.С. д.ю.н., проф. 

Беляневич О.А. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 

288 Правовий режим спільного 

володіння майновими правами 

інтелектуальної власності у 

сфері господарювання 

Пєтухова Н.О. д.ю.н., проф. 

Коваль І.Ф. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 

289 Господарсько-правові засоби 

попередження і припинення 

контрафакції у сфері 

промислової власності 

Ткачук С.Г. к.ю.н., доц. 

Щербакова Н.В. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 
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290 Господарсько-правове 

забезпечення публічно-

приватного партнерства 

Носов В.В. д.ю.н., проф. 

Поєдинок В.В. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

31.05.2021 

291 Захист прав міноритарних 

акціонерів в процедурах 

обов’язкового викупу та 

продажу акцій 

Полосенко К.В. д.ю.н., проф. 

Кологойда О.В. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

25.10.2021 

292 Комплаєнс у сфері банківської 

діяльності (господарсько-

правовий аспект) 

Бородайко А.К. д.ю.н., доц. 

Гарагонич О.В. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

25.10.2021 

293 Правове забезпечення 

контролю за економічною 

концентрацією суб’єктів 

господарювання 

Голуб М.О. д.ю.н., проф. 

Борсук Н.Я. 

Навчально-науковий 

інститут «Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана» 

24.05.2021 

294 Правове регулювання 

членських відносин у 

непідприємницьких 

товариствах 

Кузик В.В. д.ю.н., доц. 

Зозуляк О.І. 

Навчально-науковий 

юридичний інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

28.12.2020 

 

295 Правове регулювання 

маркетингової діяльності в 

Україні 

Трилінський І.О. к.ю.н., ст.досл. 

Попович Т.Г., 

к.ю.н. 

Пільков К.М. 

Науково-дослідний 

інститут приватного 

права і підприємництва 

імені академіка Ф.Г. 

22.12.2021 
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 Бурчака НАПрН 

України 

296 Правове регулювання 

забезпечення інвестиційно-

інноваційної безпеки України 

Колонюк В.В. д.ю.н., проф. 

Шмоткін О.В. 

Національна академія 

Служби безпеки 

України 

25.11.2021 

297 Відповідальність сторін за 

порушення умов банківських 

договорів 

Московчук Р. П. к.ю.н., доц. 

Кривенко Ю.В. 

 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія» 

30.11.2021 

298 Комунальний сектор 

національної економіки як 

об’єкт господарського-

правового забезпечення 

Дзюба С. Г. д.ю.н., проф.  

Задихайло Д.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

299 Правове регулювання 

господарської діяльності 

на ринку електричної 

енергії України 

Гаркавенко С.В. к.ю.н., доц. 

Савєльєва М.О. 

Академія 

адвокатури 

України 

21.01.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

300 Правове регулювання 

медичного та оздоровчого 

туризму в Україні 

Сисоєнко І.В. к.ю.н., доц. 

Рошканюк В.М. 

Державний вищий 

навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

28.01.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Скраль В.В. 

«Правове регулювання 

медичного та оздоровчого 

туризму в Україні», 2020 р.;  

Гнедик Є.С. «Правове 

регулювання господарської 

діяльності у сфері медичного 

туризму», 2020 р.) 
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301 Правові засади діяльності 

державної Комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

Хандога А.В. 

д.ю.н., проф. 

Патерило І.В. 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара 

14.06.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

302 Вмотивованість судового 

рішення господарського 

суду 

Черкез Д.  д.ю.н., проф. 

Ніколенко Л.М. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

27.10.2021 Тема є занадто вузькою 

303 Реалізація права на 

судовий захист у 

господарських відносинах 

Бєломєстнов О.Ю. д.ю.н., проф. 

Коваль І.Ф. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 Тема є занадто широкою 

304 Правові форми реалізації 

права власності у сфері 

господарювання 

Пашинін О.А. к.ю.н., доц. 

Павлюченко 

Ю.М. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

305 Договори у механізмі 

регулювання 

господарських 

правовідносин у 

національному та 

європейському праві: 

загальнотеоретичний та 

компаративістський 

виміри 

Андрухів Є.М. к.ю.н., доц. 

Мелех Л.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

29.09.2021 Тема є занадто широкою, 

сформульована некоректно та 

потребує редакційного 

уточнення 

306 Правові аспекти 

застосування контрактів 

FIDIC у будівництві 

Шрамко Д.П. д.ю.н., проф. 

Поєдинок В.В. 

Навчально-

науковий інститут 

права Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

25.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

307 Правовий статус Фонду 

енергоефективності 

Кравчук А.Д. к.ю.н., доц. 

Галіахметов І.А. 

Навчально-

науковий інститут 

«Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський 

22.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 



 55 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана» 

308 Цінні папери інститутів 

спільного інвестування: 

господарсько-правовий 

аспект 

Криштак І.В. д.ю.н., с.н.с. 

Полюхович В.І. 

Науково-

дослідний 

інститут 

приватного права 

і підприємництва 

імені академіка 

Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

24.11.2021 

Тема є занадто широкою 

309 Здатність спору бути 

предметом арбітражного 

розгляду за 

законодавством України 

та держав-членів ЄС 

Перепелинська 

О.С. 

д.ю.н., доц. 

Гайдулін О.О. 

Науково-

дослідний 

інститут 

приватного права 

і підприємництва 

імені академіка 

Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України 

24.11.2021 

Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

310 Примирні процедури в 

господарському процесі: 

проблеми теорії та 

практики 

Гут С.Ф. д.ю.н., проф. 

Степанова Т.В. 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І. Мечникова 

29.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

(12.00.05) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

311 Проблеми реалізації соціальної 

функції держави у публічній 

сфері 

Вакуленко О.Ф. д.ю.н., с.н.с.  

Мельник Я.Я. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

22.02.2021 

312 Проблеми відшкодування 

моральної шкоди працівнику у 

трудовому праві України 

Панченко О.І. д.ю.н., проф. 

Дрозд О.Ю. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

313 Теоретико-правові засади 

професійних стандартів 

службової діяльності 

поліцейських 

Чорноус О.В. д.ю.н., проф.  

Бандурка О.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

25.05.2021 

314 Принципи співвідношення норм 

трудового та адміністративного 

права у правовому регулюванні 

соціального діалогу в Україні 

Могілевська Л.Г. д.ю.н., проф. 

Лукаш С.С. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

315 Проблеми розмежування 

трудового та адміністративного 

законодавства у правовому 

регулюванні трудових 

правовідносин 

Мельник В.А. д.ю.н., проф. 

Могілевський Л.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  
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№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

316 Правове регулювання службово-

трудових відносин 

пенітенціарного персоналу 

України та в країнах ЄС: 

порівняльно-правовий аналіз 

Кисельов Д.В. д.ю.н., проф.  

Шумна Л.П. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

317 Правовий та соціальний захист 

персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України 

(уточнення теми) 

Свириденко Н.М. д.ю.н., проф.  

Шумна Л.П. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

29.10.2021 

318 Соціально-правовий механізм 

охорони та захисту прав дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Сьомін О.С. 

к.ю.н., доц. 

Грабильникова 

О.А. 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

18.11.2021 

319 Реалізація соціального захисту 

жінок за законодавством 

України: теоретичні і практичні 

проблеми 

Бочарова Г.О. к.ю.н., доц. 

Кожушко С.І. 

Київський університет права 

НАН України 

17.12.2021 

320 Правове регулювання праці 

працівників патронатної служби 

в Україні 

(уточнення теми) 

Бабкіна А. д.ю.н., проф.  

Іншин М.І. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

26.04.2021 

321 Правове регулювання соціальної 

безпеки в умовах розвитку 

концепції громадянського 

суспільства в Україні 

(уточнення теми) 

Гаєвий В. д.ю.н., проф.  

Андріїв В.М. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

26.04.2021 

322 Відновлювальні способи захисту 

трудових прав в Україні 

(уточнення теми) 

Мидель А. д.ю.н., проф.  

Вавженчук С.Я. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

26.04.2021 
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323 Правове регулювання 

соціального захисту працівників 

митних органів України 

(уточнення теми) 

Шкода В. д.ю.н., доц.  

Малюга Д.Ю. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

26.04.2021 

324 Правове регулювання 

соціального захисту молоді в 

Україні 

Аніній О.О. д.ю.н., доц.  

Малюга Д.Ю. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

325 Правове регулювання 

реабілітації осіб з інвалідністю в 

Україні 

Костюк Ю.В. д.ю.н., доц.  

Малюга Д.Ю. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

326 Відповідальність роботодавця за 

порушення трудового 

законодавства 

Маліцька І.О. д.ю.н., доц.  

Сіроха Д.І. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

327 Правове регулювання способів 

захисту трудових прав в Україні 

та країнах Європейського Союзу 

Порицька Ю.М. д.ю.н., доц.  

Сіроха Д.І. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

328 Особливості правового 

регулювання нетипових форм 

зайнятості 

Соколова В.О. д.ю.н., проф.  

Щербина В.І. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

329 Право на зайнятість та його 

гарантія 

Кіліміченко А.О. д.ю.н., проф. 

Чанишева Г.І. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

330 Відповідальність у праві 

соціального забезпечення 

Галузінський Н.О. к.ю.н., доц. 

Бориченко К.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

331 Правове регулювання праці 

жінок в Україні та країнах 

Європейського Союзу 

Василенко К.О. к.ю.н., доц. 

Кравцов Д.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 
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332 Правові стандарти безпеки праці 

в умовах глобалізації 

Затинайченко К.В. д.ю.н., проф. 

Ярошенко О.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

333 Правове регулювання трудових 

відносин осіб, які працюють поза 

місцезнаходженням роботодавця 

Зінченко О.В. д.ю.н., проф. 

Слюсар А.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

334 Місце роботи, як основна умова 

трудового договору 

Ляшенко Е.І. д.ю.н., доц. 

Яковлєв О.А. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

335 Трудова мобільність працівників Ковальов О.С. д.ю.н., проф. 

Ярошенко О.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

336 Порушення правил професійної 

етики як підстава припинення 

трудових правовідносин 

Кравцов В.О. к.ю.н., доц. 

Луценко О.Є. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

337 Захист персональних даних 

працівників в умовах цифрової 

трансформації 

Михайлик А.С. д.ю.н., проф. 

Ярошенко О.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

338 Припинення трудового договору 

за угодою сторін 

Мітрохін Д.В. д.ю.н., проф. 

Середа О.Г. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

339 Наукові працівники як спеціальні 

суб’єкти трудового права 

Вапнярчук Б.В. д.ю.н., проф. 

Ярошенко О.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

340 Особливості правового 

регулювання праці 

фармацевтичних працівників 

Черемянін М.С. д.ю.н., доц. 

Яковлєв О.А. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

341 Переважне право як елемент 

механізму реалізації прав у сфері 

праці 

Шаповалова К.Р. д.ю.н., проф. 

Середа О.Г. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

342 Медіація як альтернатива 

вирішення індивідуальних 

трудових спорів 

Гринь Д.В. д.ю.н., проф. 

Ярошенко О.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 



 60 

343 Особливості правового 

регулювання трудової діяльності 

науково-педагогічних 

працівників в умовах 

євроінтеграції 

Лиманський П.П. к.ю.н., доц. 

Ждан М.Д. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

344 Юридичні гарантії права на 

працю в умовах євроінтеграції 

України 

Теліченко А.В. д.ю.н., доц.  

Шабанов Р.І. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

345 Правове регулювання 

соціального діалогу як чинника 

сприяння забезпечення гідної 

праці в Україні 

Кузнецова К.І. к.ю.н., доц. 

Головань Т.Г. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

346 Умови праці як складова 

сучасної парадигми правового 

регулювання гідної праці 

Литвиненко А.С. д.ю.н., доц.  

Коваленко О.О. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

347 Право на зайнятість як складова 

забезпечення гідної праці в 

Україні 

Могуренко О.М. д.ю.н., доц.  

Шабанов Р.І. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

348 Реалізація випускниками 

закладів освіти права на працю 

Нестерович О.С. д.ю.н.,проф. 

Москаленко О.В. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

349 Правове регулювання гендерної 

рівності у трудових відносинах 

Новіченко Н.В. д.ю.н., доц. 

Шабанов Р.І. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

350 Судова юрисдикція трудових 

спорів 

Олійник О.О. д.ю.н., проф. 

Москаленко О.В. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

351 Медіація як альтернативний 

спосіб вирішення трудових 

спорів (конфліктів) 

Тіщенко І.І. к.ю.н., доц. Гоц-

Яковлєва О.В. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 

352 Соціальний захист 

військовослужбовців і 

працівників Служби безпеки 

України 

Умаєв Б.Б. д.ю.н., проф. 

Москаленко О.В. 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11.2021 
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353 Особливості правового 

регулювання звільнення 

працівників Національної поліції 

України 

Іванюк Б.А. д.ю.н., доц. 

Бортник С.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

23.02.2021 

354 Правове регулювання 

забезпечення службової 

дисципліни в органах 

Національної поліції України 

Лагодієнко Д.О. д.ю.н., проф. 

Лукаш С.С. 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

23.02.2021 

355 Правове регулювання кар’єрного 

росту працівників Служби 

безпеки України 

Юзишен М.С. д.ю.н., доц.  

Бортник С.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

22.12.2021 

356 Правове регулювання 

соціального захисту працівників 

Служби безпеки України 

Цимбаленко О.О. д.ю.н., проф.  

Лукаш С.С. 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

22.12.2021 

357 Особливості трудових 

правовідносин науково-

педагогічних працівників 

закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання 

Дегтярьова В.О. д.ю.н., проф.  

Мельник К.Ю. 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

22.12.2021 

358 Основні форми реалізації права 

на працю 

Іськов В.О. д.ю.н., проф. 

Пилипенко П.Д. 

Юридичний факультет 

Львівського національного 

університету ім. Івана Франка 

24.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням цивільно-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

Зміст зауваження 

359 Нормативно-правове 

регулювання соціального 

і правового захисту 

військовослужбовців 

Цісар Д.В. д.ю.н., проф. 

Ніколаєнко Т.Б. 

Національна 

академія Державної 

прикордонної 

служби України 

27.10.2021 Тема співпадає з темою 

Кметь О.О. 

«Соціальний і правовий 

захист осіб, які надають 



 62 

Державної прикордонної 

служби України 

імені Богдана 

Хмельницького 

допомогу оперативним 

підрозділам Державної 

прикордонної служби 

України на конфіденційній 

основі» 

(№ 360 цього Переліку) 

360 Соціальний і правовий 

захист осіб, які надають 

допомогу оперативним 

підрозділам Державної 

прикордонної служби 

України на 

конфіденційній основі 

Кметь О.О. д.ю.н., проф. 

Халимон С.І. 

Національна 

академія Державної 

прикордонної 

служби України 

імені Богдана 

Хмельницького 

27.10.2021 Тема є занадто вузькою та 

співпадає з темою  

Цісар Д.В. 

«Нормативно-правове 

регулювання соціального і 

правового захисту 

військовослужбовців 

Державної прикордонної 

служби України» 

(№ 359 цього Переліку) 
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО 

(12.00.06) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

361 Проблеми правової охорони 

довкілля на територіях, що 

зазнали впливу збройних 

конфліктів 

Гринько С.В. д.ю.н., проф.  

Балюк Г.І. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

20.09.2021 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

362 Здійснення органами місцевого 

самоврядування права 

комунальної власності на землю 

Мартиновський  

П.П. 
д.ю.н., проф. 

Чабаненко М.М. 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

14.06.2021 

363 Правове регулювання радіаційної 

безпеки населення при 

використанні ядерної енергії в 

Україні 

(уточнення теми) 

Матвійчук А.О. д.ю.н., проф.  

Балюк Г.І. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

364 Добросовісне володіння 

земельною ділянкою за 

законодавством України 

Ніколов Д.П. д.ю.н., проф.  

Носік В.В. 

Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

365 Правове регулювання добування 

(придбання) диких тварин з 

метою їх утримання і розведення 

Оніщенко О.Ю. д.ю.н., проф. 

Гетьман А.П. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 
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у напіввільних умовах чи в 

неволі 

366 Правове забезпечення охорони 

природних середовищ 

існування дикої флори та фауни в 

Україні 

Супрунова І.А. к.ю.н., доц. 

Суєтнов Є.П. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

367 Правовий режим земельних 

ділянок, призначених для 

багатоквартирної забудови 

Кожушний К.С. д.ю.н., проф. 

Шульга М.В. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

368 Фінансові установи як суб’єкти 

земельних правовідносин 

Сапальов В.В. к.ю.н., доц. 

Санніков Д.В. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

369 Право власності юридичних осіб 

на земельні ділянки 

Чоломбитько Ю.О. д.ю.н., проф. 

Шульга М.В. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

370 Законодавче забезпечення 

розвитку сільськогосподарської 

кооперації в Україні: сучасний 

стан та перспективи 

Хріщева О.Г. к.ю.н., доц. 

Масін В.М. 

Одеський національний 

університет імені  

І.І. Мечникова 

29.10.2021 

371 Правовий режим біосферних 

заповідників в Україні (на 

прикладі Дунайського 

біосферного заповідника) 

Волошкевич О.О. к.ю.н., доц. 

Толкаченко О.В. 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова 

29.10.2021 

372 
Право спільної сумісної 

власності на земельну ділянку 
Ратушна С.І. 

д.ю.н., проф. 

Костяшкін І.О. 

Хмельницький університет 

управління та права імені 

Леоніда Юзькова 
27.01.2021 

373 Правовий механізм формування 

комунальної власності на землю 

в Україні 

Василенко О.М. 
д.ю.н., проф. 

Костяшкін І.О. 

Хмельницький університет 

управління та права імені 

Леоніда Юзькова 
25.10.2021 

374 Правове забезпечення 

встановлення та реалізації 

земельних сервітутів на землях 

несільськогосподарського 

призначення 

Найда К.В. к.ю.н., доц. 

Ващишин М.Я. 

 

Юридичний факультет 

Львівського національного 

університету ім. Івана Франка  

24.11.2021 



 65 

375 Правові засади державного 

екологічного контролю в умовах 

євроінтеграції України 

 

Росохата Д.І. к.ю.н., доц. 

Ващишин М.Я. 

Юридичний факультет 

Львівського національного 

університету ім. Івана Франка  

24.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

376 Правове регулювання 

цифровізації земельних 

відносин  

Петросян А.А. к.ю.н., доц. 

Сидоров Я.О. 

Запорізький 

національний 

університет 

17.06.2021 Тема є занадто широкою 

377 Правове регулювання 

оздоровлення 

радіоактивно забруднених 

територій (порівняльно-

правовий аналіз) 

Пахолок Ю.П. д.ю.н., проф.  

Балюк Г.І. 

Навчально-

науковий інститут 

права Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

25.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує уточнення, 

оскільки незрозуміло який 

порівняльно-правовий аналіз 

передбачається здійснити, що з 

чим автор хоче порівнювати 

378 Юридичний захист прав 

орендарів та орендодавців 

у земельно-спадкових 

відносинах  

Карапиш Б.В. д.ю.н., доц.  

Бусуйок Д В. 

Навчально-

науковий інститут 

права Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

25.10.2021 Тема є занадто вузькою та 

потребує відмежування від уже 

захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 

(Панасюк О.С. «Захист прав 

орендаря і орендодавця землі»,  

2020 р.) 

379 Правова охорона земель 

лісогосподарського 

призначення в умовах 

сталого розвитку 

Корсун-Цуркан 

Л.Б. 

д.ю.н., проф. 

Шульга М.В. 

Національний 

юридичний 

університет 

імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує уточнення. 

Пропонується уточнити так: 

«Правова охорона земель 

лісогосподарського призначення 

в контексті завдань сталого 

розвитку» 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

(12.00.07) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

380 Теоретико-правові основи 

застосування інформаційних 

технологій ідентифікації 

юридичних та фізичних осіб 

Костенко О.В. д.ю.н., с.н.с.  

Баранов О.А. 

Державна наукова установа 

«Інститут інформації, 

безпеки і права 

Національної академії 

правових наук України» 

14.04.2021 

381 Правові та соціальні засади 

використання штучного 

інтелекту 

Варинський В.О. д.ю.н., с.н.с. 

Савінова Н.А. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і права 

Національної академії 

правових наук України» 

28.10.2021 

382 Адміністративно-правовий 

механізм запобігання 

порушенням у сфері діяльності 

небанківських фінансових 

установ в Україні 

(уточнення теми) 

Буга Г.С. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

31.03.2021 

383 Адміністративно-правовий 

механізм запобігання 

правопорушенням у сфері 

будівництва в Україні 

Буга В.В. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

23.04.2021 

384 Адміністративно-правове 

регулювання вимушеної 

міграції в умовах 

євроінтеграційних процесів 

Рябченко Е.В. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 
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385 Державна політика в сфері 

охорони здоров’я в Україні: 

адміністративно-правовий 

аспект 

Кокошко М.В. д.ю.н., проф.  

Берлач А.І. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

29.03.2021 

386 Адміністративно-правові засади 

захисту прав біженців в 

Україні: сучасний концепт 

(уточнення теми) 

Герасименко Є.С. д.ю.н., проф.  

Діхтієвський П.В. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

26.04.2021 

387 Електронне врядування в 

Україні: адміністративно-

правовий аспект 

Міхровська М.С. д.ю.н., проф.  

Діхтієвський П.В. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

25.10.2021 

388 Дискреція в застосуванні норм 

фінансового права 

Барікова А.А. д.ю.н., проф. 

Сербин Р.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

25.05.2021 

389 Адміністративно-правове 

забезпечення підприємницької 

діяльності в Україні 

Ненько С.С. д.ю.н., проф. 

Клюєв О.М. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

390 Предмет і об’єкт 

адміністративно-

процесуального права 

Качура О.А. д.ю.н., проф. 

Ківалов С.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

15.09.2021 

391 Адміністративно-правове 

регулювання у секторі безпеки 

України 

Цибульник Н.Ю. д.ю.н., проф. 

Шаповал Р.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

24.03.2021 

392 Контроль за сектором безпеки і 

оборони України: 

адміністративно-правові засади 

організації та функціонування 

Червякова О.В. д.ю.н., проф. 

Матюхіна Н.П. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

21.05.2021 

393 Адміністративно-правовий 

механізм функціонування 

економічної безпеки держави 

Колісник А.С. д.ю.н., проф. 

Шаповал Р.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 
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394 Адміністративно-правове 

забезпечення державного 

замовлення для 

обороноздатності України 

Повидиш В.В. д.ю.н., проф. 

Настюк В.Я. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

395 Адміністративно-правові засади 

здійснення фінансового 

моніторингу в Україні 

Уткіна М.С. д.ю.н., доц. 

Рєзнік О.М. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

396 Судове правозастосування як 

форма реалізації норм 

адміністративного та 

адміністративно-

процесуального права: 

концептуалізація правового 

явища 

Дояр Є.В. д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С. 

Університет митної справи 

та фінансів 

25.10.2021 

397 Механізм забезпечення 

екологічної безпеки 

транспортної галузі України: 

організаційно-правовий аспект 

Мінченко А.О. д.ю.н., проф. 

Бабін Б.В. 

Університет митної справи 

та фінансів 

26.04.2021 

398 Адміністративно-правові засади 

реалізації державної податкової 

політики в Україні  

(уточнення теми) 

Єфремов А.О. д.ю.н., доц. 

Брусакова О.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

23.02.2021 

399 Національна поліція як суб’єкт 

реалізації превентивної функції 

держави: адміністративно-

правовий аспект 

(уточнення теми) 

Іщенко І.В. д.ю.н., проф. 

Сокуренко В.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

23.02.2021 

400 Адміністративно-правовий 

статус державних архівів в 

Україні 

Хромов А.В. д.ю.н., доц. 

Попова Л.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

25.05.2021 

401 Публічно-правовий механізм 

забезпечення фінансової 

безпеки держави 

Коробцова Д.В. д.ю.н., проф. 

Гетманець О.П. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.06.2021 
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ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

402 Адміністративно-правові засади 

дисциплінарної відповідальності 

персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України 

(уточнення теми) 

Коросташівець І.М. д.ю.н.  

Зливко С.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

30.09.2021 

403 Адміністративно-правові засади 

забезпечення транспарентності у 

діяльності органів місцевого 

самоврядування 

Жежко Т.О. д.ю.н.  

Зливко С.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

404 Практика Європейського суду з 

прав людини як джерело 

адміністративного права України 

Турецький В.В. д.ю.н.  

Зливко С.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

405 Правове регулювання відносин у 

сфері державного кредитування в 

Україні 

Захаренко Н.В. к.ю.н.  

Самофалов О.Л. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

406 Теоретико-правові та прикладні 

аспекти судового процесу при 

розгляді справ про адміністративні 

правопорушення 

Кравчук М.В. к.ю.н., доц.   

Ткаченко О.Г. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

407 Правове забезпечення публічного 

управління у сфері вакцинації 

населення 

Бойчук Р.В. к.ю.н., доц.  

Білаш О.В. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

23.06.2021 

408 Правове забезпечення 

транскордонного співробітництва 

закладів охорони здоров’я  

Переста Ю.-В.Ю. д.ф.  

Фетько Ю.І. 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

23.06.2021 
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409 Організаційно-правові засади 

міжнародної співпраці України в 

інформаційній сфері 

Гічко О.В. д.ю.н., проф. 

Довгань О.Д. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

29.01.2021 

 

 

410 Правове та інформаційне 

забезпечення захисту соціальних 

прав моряків в Україні 

Шестова С.О. д.ю.н., доц.  

Бондаренко К.В. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

29.01.2021 

411 Правові засади вирішення 

доменних спорів в Україні 

 

 

Сказко О.М. д.ю.н., с.н.с.  

Баранов О.А. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

29.01.2021 

412 Інформаційно-правове 

забезпечення діяльності 

Управління державної охорони 

України 

Пшеничний В.О. д.ю.н., с.н.с. 

Корж І.Ф. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

29.01.2021 

413 Правові основи інформаційного 

забезпечення процесу підготовки 

та дипломування моряків 

Подлисецький О.О. д.ю.н., доц.  

Бондаренко К.В. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

29.01.2021 

414 Правове забезпечення публічного 

управління інформаційною 

сферою в Україні 
Воронкова О.І. 

д.ю.н., проф. 

Бєляков К.І. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

28.12.2021 
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415 Адаптація законодавства України 

до норм міжнародно-правових 

актів з питань захисту приватності 

в інформаційній сфері 
Карєв І.Ю. 

д.ю.н., доц.  

Доронін І.М. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

28.12.2021 

416 Інформаційно-правове 

забезпечення права людини на 

персональні дані 
Кірієнко В.М. 

д.ю.н., доц.  

Ткачук Т.Ю. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

28.12.2021 

417 Правові та організаційні засади 

діяльності Національної поліції 

України при виникненні 

надзвичайних ситуацій 

природного характеру 

Колесник В.А. 
к.ю.н. 

Ірха Ю.Б. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

28.12.2021 

418 Правові та організаційні засади 

використання інформаційних 

технологій силами безпеки 

України 
Кульчицька Л.О. 

к.ю.н. 

Ірха Ю.Б. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

28.12.2021 

419 Організаційно-правове 

забезпечення управління 

персоналом судової системи 

України 
Усенко Я.О. 

д.ф. 

Костенко О.В. 

Державна наукова 

установа «Інститут 

інформації, безпеки і 

права Національної 

академії правових наук 

України» 

28.12.2021 

420 Адміністративно-правове 

регулювання діяльності закладів 

вищої освіти в Україні 
Балакша О.О. 

д.ю.н., проф. 

Гошовський В.С. 

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

18.11.2021 

421 Державно-правовий механізм 

регулювання валютних відносин  Кочура С.В. 
д.ю.н., проф. 

Патерило І.В. 

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

18.11.2021 
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422 Правове регулювання надання 

адміністративних послуг в Україні 

іноземцям та особам без 

громадянства у сфері міграції  

Машталір М.О. 
д.ю.н., доц. 

Кобрусєва Є.А. 

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

18.11.2021 

423 Напрями вирішення проблеми 

неефективності первинного 

фінансового моніторингу в 

просторі національного 

законодавства 

Трикоза Т.В. 
д.ю.н., проф. 

Патерило І.В. 

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

18.11.2021 

424 Адміністративно-правова протидія 

забрудненню навколишнього 

природного середовища 

Арутюнян К.А. 
д.ю.н., проф. 

Собакарь А.О. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

425 Адміністративно-правове 

забезпечення реалізації державної 

політики у сфері примусового 

виконання судових рішень і 

рішень інших органів 

Більчук О.А. 

д.ю.н., проф. 

Собакарь А.О. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

426 Адміністративно-правове 

регулювання спеціальних заходів 

запобігання та протидії 

домашньому насильству в Україні 

Бугорська М.Є. 

к.ю.н., доц. 

Молчанов Р.Ю. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

427 Адміністративно-правові засади 

громадського контролю за 

діяльністю Національної поліції 

України 

Ващілін Р.В. 

к.ю.н. 

Шевченко С.І. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

428 Теоретико-правові засади 

регулювання обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність  

Желізняк С.М. 

к.ю.н., доц. 

Опацький Р.М. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

429 Адміністративно-правові засади 

відповідальності за податкові 

правопорушення 

Ремез К.І. 
к.ю.н. 

Гаркуша В.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

430 Адміністративно-правові засади 

здійснення громадського 

контролю за діяльністю 

правоохоронних органів 

Шевчук В.С. 

д.ю.н., проф. 

Миронюк Р.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 
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431 Адміністративно-правова 

профілактика Національною 

поліцією правопорушень, що 

посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. 

Шевяков М.О.  

д.ю.н., проф. 

Собакарь А.О. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

432 Взаємодія поліції та 

територіальних громад на засадах 

партнерства: адміністративно-

правовий вимір 

Анісімова К.І. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

433 Адміністративно-правовий статус 

релігійних організацій та роль 

Національної поліції України в 

його забезпеченні 

Дмитрієв Д.А. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

434 Адміністративно-правовий статус 

особи, яка керує транспортним 

засобом 

Маслянко С.В. д.ю.н., доц. 

Веселов М.Ю. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

435 Адміністративно-правові засади 

здійснення адміністративного 

розслідування дорожньо-

транспортних пригод 

Чеботар С.О. к.ю.н., доц. 

Мердова О.М. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

436 Публічне адміністрування 

медичного забезпечення 

транспортної безпеки: 

адміністративно-правовий аспект 

Чорний Ю.О. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

437 Адміністративно-правовий статус 

особового складу Національної 

гвардії України 

Шлега Д.О. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

438 Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності 

підрозділів поліції на воді 

Хозлу І.К. к.ю.н., доц. 

Мердова О.М. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

439 Захист прав та законних інтересів 

учасників митних процедур 

Шувалова Т.О. к.ю.н., доц.  

Костенко Ю.О. 

Донецький національний 

університет імені Василя 

Стуса 

28.10.2021 
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440 Розсуд судді під час розгляду 

справ в адміністративному 

судочинстві 

Харченко М.В. д.ю.н., проф. 

Колпаков В.К. 

Запорізький національний 

університет 

15.04.2021 

441 Досудове врегулювання 

адміністративно-правових спорів: 

національний досвід та 

міжнародно-правові стандарти 

Кріцак І.Л. д.ю.н., проф. 

Губанова Т.О. 

Запорізький національний 

університет 

18.11.2021 

442 Адміністративно-правове 

забезпечення права внутрішньо 

переміщених осіб на пенсійне 

забезпечення в Україні 

Свіденко А.О. к.ю.н., доц. 

Гаджиєва Ш.Н. 

Запорізький національний 

університет 

18.11.2021 

443 Доктрина як джерело 

адміністративного судочинства 

Тимошенко В.Г. к.ю.н., доц. 

Кузенко Л.В. 

Запорізький національний 

університет 

18.11.2021 

444 Адміністративні процедури у 

банківській сфері в Україні 

Хрустальова Ю.С. д.ю.н., проф. 

Губанова Т.О. 

Запорізький національний 

університет 

18.11.2021 

445 Судовий захист авторських прав 

на ІТ-продукцію в Україні 

Івченко М.В. д.ю.н., проф. 

Коломоєць Т.О. 

Запорізький національний 

університет 

18.11.2021 

446 Фінансово-правовий статус 

транснаціональних корпорацій як 

суб’єктів податкового права 

Марченко М.В. д.ю.н., проф. 

Берлач А.І. 

Запорізький національний 

університет 

18.11.2021 

447 Адміністративне судочинство за 

зверненнями суб’єктів владних 

повноважень 

Куйбіда А.А. д.ю.н., проф. 

Андрійко О.Ф. 

Інститут держави і права 

імені В.М. Корецького 

НАН України 

11.03.2021 

448 Адміністративно-правове 

регулювання виробництва та обігу 

дитячого харчування 

Колбіна Н.Г. к.ю.н., доц.  

Запотоцька О.В. 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

29.11.2021 

449 Адміністративно-правовий 

механізм державного фінансового 

контролю 

Скибенко В.І. к.ю.н., доц.  

Запотоцька О.В. 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

29.11.2021 

450 Вирішення спорів про 

нарахування податку на доходи 

фізичних осіб 

Бігарь О.О. д.ю.н., проф.  

Гуржій Т.О. 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

23.12.2021 
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451 Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності 

Національної поліції України 

щодо протидії торгівлі людьми 

Лотошинська Х.В. д.ю.н., проф. 

Середа В.В. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

29.09.2021 

452 Теорія і практика застосування 

електронних доказів у 

адміністративному судочинстві 

Йосифович Н.-Л.Д. к.ю.н., доц. 

Хатнюк Ю.А. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

453 Правове забезпечення обробки 

персональних даних у мережі 

Інтернет 

(уточнена тема) 

Апетик А.М. к.ю.н., проф.  

Ковалів М.В. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.08.2021 

454 Адміністративно-правове 

регулювання превентивної 

діяльності підрозділів 

Національної поліції щодо 

забезпечення безпеки 

територіальних громад в Україні 

(уточнена тема) 

Гуцуляк О.А. к.ю.н., доц.  

Когут Я.М. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.08.2021 

455 Організаційно-правові засоби 

забезпечення позову в 

адміністративному судочинстві 

України 

(уточнена тема) 

Тур Т.О. к.ю.н., проф.  

Ковалів М.В. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.08.2021 

456 Адміністративно-правова 

відповідальність за порушення 

умов доставки вантажів водним 

транспортом 

Темирова-Хмикіна 

В.І. 

д.ю.н., проф.  

Шелухін М.Л. 

Маріупольський 

державний університет 

28.10.2021 

457 Зміст та реалізація процесуального 

розсуду адміністративного суду 

першої інстанції 

(уточнення теми) 

Сусак М.С. д.ю.н., проф.  

Мельник Р.С. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

22.02.2021 

458 Адміністративно-правові засади 

реалізації державної політики з 

питань банкрутства в Україні 

(уточнення теми) 

Сарнацький М.А. д.ю.н., проф.  

Берлач А.І. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

29.03.2021 
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Шевченка 

459 Адміністративно-правовий статус 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Трохимць О.П. д.ю.н., проф.  

Ващенко Ю.В. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

31.05.2021 

460 Досудовий розгляд та вирішення 

публічно-правових спорів: 

законодавче регулювання, 

зарубіжний досвід 

Прокопенко А.О. д.ю.н., проф.  

Діхтієвський П.В. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

461 Адміністративно-правове 

забезпечення захисту 

персональних даних громадян 

суб’єктами публічної адміністрації 

Цьоменко А.В. д.ю.н., доц.  

Пашинський В.Й. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

462 Фінансово-правове регулювання 

відносин у сфері проектів 

екологічного спрямування 

Дубко А.С. д.ю.н., проф.  

Музика-Стефанчук  

О.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 

463 Адміністративно-правові засади 

естетичної медицини в Україні 

Мамка В.В. д.ю.н., проф.  

Литвин Н.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

464 Адміністративно-правове 

регулювання обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів в Україні та 

державах-членах ЄС 

Максименко В.В. к.ю.н., доц.  

Гревцова Р.Ю. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

465 Інститут юридичної 

відповідальності державних 

службовців у системі службового 

права України 

Ольшевська Ю.М. д.ю.н., проф.  

Берлач А.І. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

29.12.2021 
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Шевченка 

466 Розгляд адміністративними 

судами публічно-правових спорів 

щодо застосування санкцій Радою 

національної безпеки і оборони 

України 

Бабич А.М. д.ю.н., проф.  

Берлач А.І. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

467 Інституційно-правові засади 

патронатної служби в Україні та 

зарубіжних країнах 

Крамський К.С. д.ю.н., проф.  

Проневич О.С. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

468 Адміністративно-правове 

регулювання захисту населення 

від  корона вірусної хвороби 

(COVID-19) 

(уточнення теми) 

Бабич Я.С. д.ю.н., доц.  

Мацелюх І.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.12.2021 

469 Адміністративно-правове 

регулювання діяльності 

молодіжних та дитячих 

громадських об’єднань  

Мошковський А.О.  д.ю.н., доц.  

Кожура Л.О. 

Навчально-науковий 

інститут «Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

22.11.2021 

470 Адміністративно-правові засади 

регуляторної діяльності 

Національного банку України 

Гудкова Г.С. д.ю.н., проф. 

Тихонова О.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

25.05.2021 

471 Адміністративно-правові засади 

діяльності МВС щодо реалізації 

гендерної політики в Україні 

Петриченко В.В. д.ю.н., проф. 

Дрозд О.Ю. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

472 Адміністративно-правове 

регулювання забезпечення сплати 

митних платежів фінансовими 

гарантіями 

Король В.В. к.ю.н., доц. 

Дорогих В.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

473 Адміністративно-правове 

регулювання тарифоутворення у 

сфері вантажних залізничних 

Квакуша А.С. д.політ.н., доц.  

Співак М.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 
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перевезень 

474 Адміністративно-правові засади 

протидії ухиленню від 

оподаткування шляхом здійснення 

фіктивних господарських операцій 

Мустафаєв 

Ю.Н.огли 

д.е.н., проф. 

Козаченко Г.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

475 Адміністративно-правові засади 

організації та функціонування 

Департаменту захисту інтересів 

суспільства і держави 

Національної поліції 

Роїк В.А. д.ю.н., проф. 

Сербин Р.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

476 Адміністративно-правові засади 

здійснення громадського 

контролю за діяльністю 

спеціалізованих антикорупційних 

органів 

Саранов С.Г. д.ю.н., проф. 

Копан О.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

477 Адміністративна відповідальність 

за порушення правил зупинки, 

стоянки та паркування 

транспортних засобів 

Філоненко О.В. к.ю.н., доц. 

Плугатир М.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

478 Адміністративно-правові засади 

антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів та їх 

проектів 

Ярошенко Ю.В. к.ю.н., доц. 

Луговий І.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

479 Публічне адміністрування у сфері 

медичного обслуговування та 

реабілітації осіб в закладах 

охорони здоров`я МВС України 

Гуз К.Ю. д.ю.н., проф. 

Стрельченко О.Г. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

480 Адміністративно-правовий статус 

дисциплінарних інспекторів 

Вищої ради правосуддя 

Давидчук Д.П. к.ю.н. 

Лукашенко А.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

481 Адміністративно-правові 

інструменти запобігання та 

протидії домашньому насильству 

Золотарьова О.І. к.ю.н., доц. 

Куліков В.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 
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482 Адміністративно-правові засади 

реалізації принципу дотримання 

прав і свобод людини в діяльності 

Національної поліції України 

Раздольська О.В. к.ю.н., доц. 

Білик В.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

483 Адміністративно-правове 

регулювання венчурного 

інвестування в Україні 

Саміленко В.В. к.ю.н., доц. 

Шевчук О.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

484 Адміністративно-правові засади 

здійснення адміністративного 

нагляду 

Стусенко В.В. к.ю.н., доц. 

Басс В.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

485 Адміністративно-правові засади 

реалізації гендерної рівності 

Національною поліцією України 

Лях Н.В. к.ю.н. 

Корж-Ікаєва Т.Г. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.12.2021 

486 Судова експертиза як засіб 

доказування та захисту в 

адміністративному судочинстві 

Михайлова Ю.О. д.ю.н., проф. 

Угровецький О.П. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

487 Експерт як суб’єкт 

адміністративних процедурних 

правовідносин в Україні 

Ярошовець В.М. д.ю.н., проф. 

Савченко Л.А. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

488 Адміністративно-правове 

запобігання поширенню корона 

вірусної хвороби (COVID-19): 

світовий та вітчизняний досвід 

Макарчук К.В. д.ю.н., доц. 

Лесько Н.В. 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

18.10.2021 

489 Правова характеристика форм 

адміністративного судочинства в 

Україні 

Сало П.І. д.ю.н., доц. 

Скочиляс-Павлів О.В. 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

18.10.2021 

490 Правове регулювання стадій 

бюджетного процесу в Україні 

Гей К.В. д.ю.н., проф. 

Бліхар М.М. 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

18.10.2021 
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491 Судові органи як суб’єкти 

адміністративно-правового 

захисту права громадян на 

безпечне для життя та здоров’я 

довкілля в Україні 

Костюк У.І. д.ю.н., проф. 

Личенко І.О. 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

18.10.2021 

492 Адміністративно-правові засади 

відповідальності за несплату 

аліментів 

Чохрій В.С. д.ю.н., доц. 

Баїк О.І. 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

18.10.2021 

493 Механізм правового регулювання 

державної служби в Україні 

Пучка О.А.  д.ю.н., проф. 

Біла-Тіунова Л.Р. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

10.05.2021 

494 Відшкодування шкоди, завданої 

працівниками патрульної поліції 

Даніла В.М. к.ю.н., доц. 

Фасій Б.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

495 Адміністративно-правові заходи 

щодо забезпечення доброчесності 

у митній службі  

Мамирбаєва Д.С. д.ю.н., проф. 

Кормич Б.А. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

496 Особливості статусу Національної 

поліції як розпорядника 

бюджетних коштів 

Пономаренко В.В. д.ю.н., проф. 

Латковська Т.А. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

497 Адміністративно-правові гарантії 

охорони здоров’я моряків 

Федько О.Р. д.ю.н., проф. 

Аверочкіна Т.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

498 Правовий режим цільових 

публічних фондів коштів 

Манчул М.Д. д.ю.н., проф. 

Латковська Т.А. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

499 Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі 

Сверлович О.В. д.ю.н., проф. 

Лученко Д.В. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

24.03.2021 

500 Публічне адміністрування у сфері 

охорони здоров’я 

Геглюк О.М. к.ю.н., доц.  

Соловйова О.М. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 
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501 Адміністративно-правові засади 

діяльності авторизованого 

економічного оператора 

Михайленко В.В. к.ю.н., доц. 

Зима О.Т. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

502 Адміністративно-правове 

регулювання доступу особи до 

публічної служби в Україні та 

країнах ЄС: компаративний аналіз 

Романець С.В. д.ю.н., проф.  

Лученко Д.В. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

503 Адміністративно-правове 

регулювання у сфері діяльності 

засобів масової інформації 

Сатуєва М.Р. д.ю.н., проф.  

Лученко Д.В. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

504 Організаційно-правові засади 

управління системою надання 

безоплатної правової допомоги 

Шовкун А.А. д.ю.н., проф. 

Матюхіна Н.П. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

505 Адміністративно-правове 

регулювання будівництва та 

експлуатації платних 

автомобільних доріг в Україні 

Тарасов І.С. д.ю.н., проф. 

Коваленко Л.П. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

506 Фінансовий моніторинг: природа, 

процедури реалізації та правові 

наслідки 

Бойко Б.В. к.ю.н., доц. 

Головашевич О.О. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

507 Правове регулювання віртуальних 

активів в Україні та країнах 

Європейського Союзу 

Волошина Г.О. д.ю.н., доц. 

Бондаренко І.М. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

508 Процедура сплати податку в 

системі процедур виконання 

податкового обов’язку 

Логвінова О.В. д.ю.н., проф. 

Криницький І.Є. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

509 Публічно-правові аспекти 

регулювання віртуальних активів 

Смірнова В.А. д.ю.н., проф.  

Дмитрик О.О. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

510 Податкова амністія: підстави, 

природа, наслідки 

Чумак Є.П. д.ю.н., проф. 

Білінський Д.О. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

511 Участь громадян в управлінні 

державними справами в умовах 

цифрової трансформації 

Яїцька Д.І. д.ю.н., проф. 

Лученко Д.В. 

Національний юридичний 

університет 

імені Ярослава Мудрого 

23.11.2021 
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публічного адміністрування 

512 Дискреція органів публічного 

адміністрування в Україні 

Білих І.В.  д.ю.н., проф. 

Корнієнко М.В. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

513 Правові та організаційні засади 

діяльності підрозділів 

професійного навчання 

Національної поліції України 

Голинська Л.О. д.ю.н., доц. 

Рудой К.М. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

514 Нормативно-правові засади 

взаємодії Національної поліції 

України з громадськими 

об’єднаннями правоохоронної 

спрямованості  

Кейдалюк В.О. д.ю.н., проф. 

Корнієнко М.В. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

515 Адміністративно-правове 

забезпечення підготовки 

поліцейських у закладах вищої 

освіти Міністерства внутрішніх 

справ України 

Куцакова А.А. д.ю.н., проф. 

Грохольський В.Л. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

516 Адміністративно-правове 

забезпечення системи 

автоматичної фіксації порушення 

правил дорожнього руху 

Монастирський  

М.В. 

д.ю.н., доц. 

Пядишев В.Г. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

517 Адміністративно-правове 

забезпечення протидії корупції в 

закладах вищої освіти 

Міністерства внутрішніх справ 

України 

Пивоварський О.С. д.ю.н., проф. 

Грохольський В.Л. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

518 Податкова система України: 

зарубіжний досвід та українська 

практика 

Хачатурян В.Х. д.ю.н., доц. 

Коваленко А.А. 

Приватний заклад вищої 

освіти «Київський 

міжнародний університет» 

25.11.2021 

519 Фінансово-правова 

відповідальність органів місцевого 

самоврядування в умовах 

децентралізації влади 

Лаба А.Ю. д.ю.н.  

Ільницький М.В. 

Приватний заклад вищої 

освіти «Київський 

міжнародний університет» 

25.11.2021 
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520 Правові основи фінансування 

центрів надання адміністративних 

послуг 

Шаповал С.П. д.ю.н.  

Ільницький М.В. 

Приватний заклад вищої 

освіти «Київський 

міжнародний університет» 

25.11.2021 

521 Адміністративно-правові засади 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів в діяльності 

органів місцевого самоврядування 

в Україні 

Бороденко В.М. д.ю.н., проф. 

Пахомов В.В. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

522 Адміністративно-правовий статус 

детектива Бюро економічної 

безпеки України 

Доля В.В. д.ю.н., доц. 

Гаруст Ю.В. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

523 Адміністративно-правове 

регулювання віртуальних активів 

як об’єкта оподаткування в 

Україні 

Красилюк М.О. к.ю.н. 

Думчиков М.О. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

524 Адміністративно-правовий статус 

Національного агентства України 

з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаних 

від корупційних та інших злочинів 

Мельник Л.В. д.ф. 

Горобець Н.С. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

525 Адміністративно-правові засади 

застосування медіаційної 

процедури в діяльності судових та 

правоохоронних органів 

Міхновський Г.Ю. д.ю.н., доц. 

Кобзєва Т.А. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

526 Адміністративно-правові засади 

вирішення спорів в рамках 

функціонування системи 

позасудових процедур 

Павленко Р.В. н.ю.н. 

Миргород-Карпова  

В.В. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

527 Адміністративно-правові засади 

протидії правопорушенням в 

митній сфері в Україні 

Полянська Є.А. д.ю.н., проф. 

Куліш А.М. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

528 Адміністративно-правові засади 

взаємодії митних органів та 

Державної прикордонної служби 

України у сфері забезпечення 

Тимошенко О.О. к.ю.н., доц. 

Ільченко О.В. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 
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митної безпеки 

529 Адміністративно-правові засади 

пенсійного забезпечення суддів 

Русак Г.В. к.ю.н., доц. 

Ільченко О.В. 

Сумський державний 

університет 

16.12.2021 

530 Адміністративно-правові засади 

механізму протидії 

правопорушенням у сфері 

земельних відносин 

Горячев В.С. д.ю.н., доц. 

Кисельова О.І. 

Сумський державний 

університет 

16.12.2021 

531 Адміністративно-правове 

забезпечення реформування 

системи правоохоронних органів в 

Україні 

Лебідь Я.М.  д.ю.н., проф. 

Куліш А.М. 

Сумський державний 

університет 

16.12.2021 

532 Адміністративна відповідальність 

за порушення правил щодо 

карантину людей в Україні 

Марцун М.І. д.ю.н., проф. 

Теремецький В.І. 

Сумський державний 

університет 

16.12.2021 

533 Адміністративно-правовий статус 

юридичних осіб публічного права 

Погуляй С.П. д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С. 

Університет митної 

справи та фінансів 

14.06.2021 

534 Державний контроль за діяльністю 

громадських формувань: 

організаційно-правові аспекти 

Дягель С.Г. д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С. 

Університет митної 

справи та фінансів 

14.06.2021 

535 Електронні докази у системі 

доказів в адміністративному 

судочинстві 

Самонова В.В. д.ю.н., проф. 

Легеза Є.О. 

Університет митної 

справи та фінансів 

14.06.2021 

536 Адміністративно-правовий статус 

Агентства з розшуку та 

менеджменту активів 

Павленко В.І. д.ю.н., проф. 

Приймаченко Д.В. 

Університет митної 

справи та фінансів 

14.06.2021 

537 Правове забезпечення 

діджиталізації адміністративних 

послуг органів місцевого 

самоврядування  

Сірий О.С. д.ю.н., проф. 

Приймаченко Д.В. 

Університет митної 

справи та фінансів 

14.06.2021 

538 Особливості розгляду 

адміністративних справ за 

правилами спрощеного позовного 

провадження  

Старостенко В.А. д.ю.н., проф. 

Мінка Т.П.  

Університет митної 

справи та фінансів 

14.06.2021 
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539 Функції держаної аудиторської 

служби України: системний аналіз 

Васильєва О.Б.  д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С.  

Університет митної 

справи та фінансів 

25.10.2021 

540 Порядок оскарження постанов у 

справах про порушення митних 

правил: проблеми теорії та 

практики 

Дрофич О.Ю. к.ю.н., доц. 

Кувакін С.В.  

Університет митної 

справи та фінансів 

25.10.2021 

541 Реалізація та захист 

адміністративно-правового 

статусу приватної фізичної особи 

у публічній сфері 

Костюкевич С.Ф. д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С., 

Волкова Ю.А.  

Університет митної 

справи та фінансів 

25.10.2021 

542 Адміністративно-правове 

регулювання діяльності помічника 

судді в Україні 

Овсякова М.Ю. д.ю.н., проф. 

Легеза Є.О. 

Університет митної 

справи та фінансів 

25.10.2021 

543 Митні формальності при 

переміщенні товарів через митний 

кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-

відправленнях  

Сличко С.В. д.ю.н., проф. 

Приймаченко Д.В. 

Університет митної 

справи та фінансів 

25.10.2021 

544 Адміністративно-правове 

регулювання громадського 

контролю за діяльністю суддів 

Ткаченко І.Ю. д.ю.н., проф. 

Мінка Т.П.,  

д.ю.н., проф. 

Миронюк Р.В. 

Університет митної 

справи та фінансів 

25.10.2021 

545 Адміністративно-правові засади 

громадського контролю за 

діяльністю органу державної 

влади, що реалізують державну 

митну політику в Україні 

Шевченко Е.А. д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С. 

Університет митної 

справи та фінансів 

25.10.2021 

546 Реалізація сервісної функції 

органів держави, що реалізують 

державну митну політику України: 

теоретико-правові та 

праксеологічні аспекти 

Макарова С.О. д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С. 

Університет митної 

справи та фінансів 

20.11.2021 
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547 Фінансово-правове забезпечення 

державної політики у сфері 

захисту економічної конкуренції 

Романченко Д.І. к.ю.н. 

Денисов А.І. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

27.01.2021 

548 Адміністративно-правовий статус 

Державної податкової служби 

України в умовах реформування 

Діденко В.В. д.ю.н., доц. 

Чорна А.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

23.02.2021 

549 Адміністративно-правові засади 

діяльності патрульної поліції як 

суб’єкта реалізації державної 

регіональної політики у сфері 

безпеки дорожнього руху 

Стрижак А.О. д.ю.н., проф. 

Сокуренко В.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

27.04.2021 

550 Адміністративно-правові засади 

діяльності Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей 

(перезатвердження теми) 

Профатіло К.В. д.ю.н., проф. 

Зозуля І.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

25.05.2021 

551 Адміністративно-правовий захист 

органами поліції суб’єктів 

підприємницької діяльності в 

Україні 

Тельний М.А. д.ю.н., проф. 

Попова С.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

28.08.2021 

552 Адміністративно-правові засади 

запобігання і протидії корупції в 

органах прокуратури України 

Коренева К.В. д.ю.н., проф. 

Синявська О.Ю. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

28.09.2021 

553 Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності 

Державного бюро розслідувань 

України 

Лісойван Я.М. д.ю.н., проф. 

Гусаров С.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 

554 Адміністративно-правове 

забезпечення службової 

дисципліни в Національній поліції 

України 

Клименко С.С. д.ю.н., проф. 

Салманова О.Ю. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 

555 Адміністративно-правові засади 

проходження служби в органах 

Державного бюро розслідувань 

України 

Діденко О.М. д.ю.н., проф. 

Салманова О.Ю. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 
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556 Адміністративно-правові засади 

діяльності Департаменту головної 

інспекції Національної поліції 

України 

Дайменцев А.Г. д.ю.н., проф 

Джафарова О.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 

557 Адміністративно-правові засади 

діяльності Міністерства 

внутрішніх справ як суб’єкта 

забезпечення внутрішньої безпеки 

держави 

Скорик О.І. д.ю.н., проф. 

Джафарова О.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 

558 Адміністративно-правові засади 

діяльності Департаменту 

міграційної поліції Національної 

поліції України 

Магдалюк В.І. д.ю.н., проф. 

Джафарова О.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 

559 Адміністративно-правові засади 

діяльності Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

Голуб В.А. д.ю.н., проф.  

Зозуля І.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

560 Адміністративно-правові засади 

взаємодії Національної поліції 

України з іншими владними 

суб’єктами та громадськістю щодо 

протидії домашньому насильству 

Саббатовський В.Ю. д.ю.н., проф.  

Комзюк А.Т. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

561 Адміністративно-правові засади 

превентивної діяльності 

патрульної поліції в Україні 

Соломко В.В. д.ю.н., проф. 

Безпалова О.І. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

562 Адміністративно-правові засади 

діяльності Офісу захисту бізнесу 

при Міністерстві внутрішніх справ 

України 

Бігун К.Д. д.ю.н., проф. 

Безпалова О.І. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

563 Адміністративно-правові засади 

взаємодії органів Національної 

поліції України з територіальними 

громадами щодо формування 

безпекового середовища 

Мажуга Ю.О. д.ю.н., проф. 

Безпалова О.І. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 
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564 Адміністративно-правові засади 

участі поліцейських в 

міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки 

Акопян М.А. д.ю.н., проф. 

Сокуренко В.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

565 Адміністративно-правовий 

механізм підтримки та розвитку 

бізнесу в умовах надзвичайних 

ситуацій 

Воскобойніков В.В. д.ю.н., проф. 

Безпалова О.І. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

566 Фінансово-правове забезпечення 

державної оборонної політики 

Оставненко Є.Я. д.ю.н., проф. 

Гетманець О.П. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

567 Адміністративно-правовий статус 

органів місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних громад 

Лазько В.А. д.ю.н., проф. 

Синявська О.Ю. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

568 

Судовий контроль за діяльністю 

публічної адміністрації в Україні 
Михайлов О.О. 

д.ю.н., доц.  

Івановська А.М. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

30.08.2021 

569 
Адміністративно-правове 

регулювання публічної служби в 

Україні 

Владовська К.П. 
д.ю.н., доц.  

Івановська А.М. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

570 
Адміністративно-правове 

регулювання публічних закупівель 

у галузі будівництва в Україні 

Левандовський Ч.Ч. 
д.ю.н., проф.  

Суббот А.І. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

571 Резидентський статус фізичних 

осіб за національним та 

зарубіжним податковим 

законодавством 

Тіхоненко Р.Г. 
д.ю.н., проф. 

Буханевич О.М. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

572 Адміністративно-правові 

засади державного контролю у 

сфері господарської діяльності в 

Україні 

Буханевич К.О. 
д.ю.н., доц.  

Івановська А.М. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 
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573 Судове оскарження законності 

нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

Чудак О.М. 
д.ю.н., проф.  

Самсін І.Л. 

Хмельницький 

університет управління та 

права імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

574 Правове регулювання 

оподаткування господарської 

діяльності у сфері інформаційних 

технологій 

Шиманська Т.В. к.ю.н., доц. 

Ільницький О.В. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка  

24.11.2021 

575 Публічно-правові спори щодо 

самочинного будівництва 

Мойсієць Н.Б. д.ю.н., проф.  

Школик А.М. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка  

24.11.2021 

576 Спрощене позовне провадження в 

адміністративному судочинстві 

України 

Гембара Г.І. д.ю.н., проф.  

Решота В.В. 

Юридичний факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. Івана 

Франка  

24.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України 

 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова 

установа 

(заклад 

вищої 

освіти) 

Дата 

затверджен

ня 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

577 Адміністративно-правові 

засади дисциплінарної 

відповідальності 

військовослужбовців 

Збройних Сил України 

Залужний В.Ф. д.ю.н., проф.   

Ніщимна С.О. 

Академія 

Державної 

пенітенціарн

ої служби 

21.12.2021 Тема співпадає з темою 

Кравець М.В. «Адміністративна 

відповідальність 

військовослужбовців Збройних 

Сил України» 

(№ 578 цього Переліку)  
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578 Адміністративна 

відповідальність 

військовослужбовців 

Збройних Сил України 

Кравець М.В. к.ю.н.  

Сикал М.М. 

Академія 

Державної 

пенітенціарн

ої служби 

21.12.2021 Тема співпадає з темою 

Залужного В.Ф. 

«Адміністративно-правові 

засади дисциплінарної 

відповідальності 

військовослужбовців Збройних 

Сил України» 

(№ 577 цього Переліку) 

579 Забезпечення притягнення до 

адміністративної 

відповідальності осіб, які 

керували транспортними 

засобами в стані 

алкогольного сп’яніння, 

співробітниками патрульної 

поліції України 

Берестенко Д.О. 

к.ю.н., доц. 

Молчанов Р.Ю. 

Дніпропетров

ський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

580 Адміністративна 

відповідальність за ухилення 

від виконання законних 

вимог прокурора в Україні 

Волочій С.О. 

д.ю.н., проф. 

Логвиненко Б.О. 

Дніпропетров

ський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема є занадто вузькою. 

Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 

581 Адміністративно-правове 

забезпечення реалізації 

дитиною права на безпечні 

умови життя 

Максимова М.К. 

д.ю.н., проф. 

Собакарь А.О. 

Дніпропетров

ський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

582 Адміністративно-правові 

засади діяльності керівника 

територіального підрозділу 

патрульної поліції 

Гречишкін Ю.А. д.ю.н., проф. 

Бесчастний В.М. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.10.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Гладчук Д.І. 

«Адміністративно-правові 

засади діяльності керівника 

територіального підрозділу 

патрульної поліції», 2019 р.) 
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583 Професійна компетентність 

публічних службовців к 

сфері охорони психічного 

здоров’я в Україні: 

організаційно-правові та 

праксеологічні аспекти 

Кубасова Є.Г. д.ю.н., проф. 

Губанова Т.О. 

Запорізький 

національний 

університет 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

584 Відносини між платниками 

податків та суб’єктами 

публічного адміністрування 

як об’єкт адміністративно-

правового регулювання 

Гичка Ю.М. д.ю.н., проф. 

Губанова Т.О. 

Запорізький 

національний 

університет 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

585 Адміністративно-правове 

регулювання влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, за 

законодавством України 

Дичко Н.В. д.ю.н., проф. 

Губанова Т.О. 

Запорізький 

національний 

університет 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення  

586 Організаційно-правова 

структура та функціональне 

призначення юридичної 

служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні: 

теорія, досвід та перспективи 

вдосконалення 

Зломинога В.М. д.ю.н., доц. 

Коломоєць Т.О. 

Запорізький 

національний 

університет 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

587 Політична неупередженість 

як принцип службового 

права 

Тимошенко Я.В. к.ю.н., доц. 

Кузенко Л.В. 

Запорізький 

національний 

університет 

18.11.2021 Тема співпадає з темою 

Стрілецького М.А. «Політична 

неупередженість державного 

службовця: теоретико-правова 

характеристика»  

(№ 598 цього Переліку) 

588 Правове регулювання 

віртуальних активів в 

Україні 

Фалько М.О. д.ю.н., проф. 

Курінний Є.В. 

 

Запорізький 

національний 

університет 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення.  

589 Адміністративно-правове 

регулювання організації та 

проведення азартних ігор 

Бодров Ю.В. д.ю.н., проф.  

Гуржій Т.О. 

Київський 

національний 

торговельно-

29.11.2021 Тема співпадає з темою 

Сердюкова О.С. 

«Адміністративно-правове 
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економічний 

університет 

регулювання організації та 

проведення азартних ігор»  

(№ 592 цього Переліку) 

590 Адміністративно-правове 

забезпечення інформаційної 

безпеки в Україні 

(уточнена тема) 

Баран М.В. к.ю.н., доц.  

Єсімов С.С. 

 

 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

30.08.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Лісовська 

Ю.П. «Адміністративно-

правове забезпечення 

інформаційної безпеки в 

Україні», 2013 р.) 

591 Правові засади забезпечення 

безпеки дорожнього руху 

Пономаренко І.П.  д.ю.н., доц. 

Омельченко А.В. 

Навчально-

науковий 

інститут 

«Юридичний 

інститут 

ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана» 

22.11.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Гетманчук 

В.М. «Адміністративно-правові 

засади забезпечення безпеки 

дорожнього руху Національною 

поліцією України», 2019 р.) 

592 Адміністративно-правове 

регулювання організації та 

проведення азартних ігор 

Сердюков О.С. д.ю.н., доц. 

Кожура Л.О. 

Навчально-

науковий 

інститут 

«Юридичний 

інститут 

ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана» 

22.11.2021 Тема співпадає з темою 

Бодрова Ю.В. 

«Адміністративно-правове 

регулювання організації та 

проведення азартних ігор» 

(№ 589 цього Переліку) 

 

 

593 Адміністративно-правовий Вітвіцька Н.В. к.ю.н., доц. Національна 28.09.2021 Тема дослідження потребує 
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статус поліцейського офіцера 

громади 

 

Білик В.М. академія 

внутрішніх 

справ 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Щербина 

М.О. «Адміністративно-

правовий статус поліцейського 

офіцера громади в Україні», 

2019 р.) 

594 Адміністративно-правовий 

статус Ради національної 

безпеки і оборони України 

Дашковська А.В. д.ю.н., доц. 

Пастух І.Д. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 

595 Адміністративно-правові 

засади здійснення 

адміністративного нагляду 

як одного із напрямів 

превентивної діяльності 

Національної поліції 

Томіліна І.П. к.ю.н., доц. 

Лукашенко А.А. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2 21 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Гужва В.С. 

«Адміністративно-правові 

засади здійснення 

адміністративного нагляду як 

одного із напрямів 

превентивної діяльності 

Національної поліції», 2020 р.) 

596 Адміністративно-правовий 

статус Бюро економічної 

безпеки України 

Рог А.В. д.ю.н., доц. 

Іваницький С.О. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема співпадає з темами 

Максюти А.О. 

«Адміністративно-правовий 

статус Бюро економічної 

безпеки України» 

(№ 603 цього Переліку); 

Овдієнко Д.В. 

«Адміністративно-правове 

регулювання діяльності Бюро 

економічної безпеки України» 

(№ 604 цього Переліку) 

597 Традиційна та новаційна 

складова у митній справі: 

правовий захист 

Назарко А.А. д.ю.н., доц. 

Федотов О.П. 

 

Національни

й університет 

«Одеська 

юридична 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення. 
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академія» 

598 Політична неупередженість 

державного службовця: 

теоретико-правова 

характеристика 

Стрілецький М.А. д.ю.н., доц. 

Біла-Тіунова Л.Р. 

 

Національни

й університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема частково співпадає з 

темою Тимошенко Я.В. 

«Політична неупередженість як 

принцип службового права» 

(№ 587 цього Переліку) 

599 Державний контроль у сфері 

господарської діяльності 

Світличний В.А. д.ю.н., проф. 

Гаращук В.М. 

Національни

й юридичний 

університет 

імені 

Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 Тема є занадто широкою 

600 Адміністративно-правовий 

статус центрів надання 

адміністративних послуг в 

Україні 

Терлецький А.В. к.ю.н. 

Домброван Н.В. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема співпадає з темою Шпак 

Ю.В. «Правове регулювання 

діяльності центрів надання 

адміністративних послуг» 

(№ 601 цього Переліку) 

601 Правове регулювання 

діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

Шпак Ю.В. д.ю.н.  

Ільницький М.В. 

Приватний 

заклад вищої 

освіти 

«Київський 

міжнародний 

університет» 

25.11.2021 Тема співпадає з темою 

Терлецького А.В. 

«Адміністративно-правовий 

статус центрів надання 

адміністративних послуг в 

Україні» 

(№ 600 цього Переліку) 

602 Адміністративно-правовий 

статус старости в системі 

місцевого самоврядування 

Зименко О.В. д.ю.н., проф. 

Рєзнік О.М. 

Сумський 

державний 

університет 

24.06.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Шмат Р.П. 

«Муніципально-правовий 

статус старости в системі 

місцевого самоврядування в 

Україні», 2016 р.) 

603 Адміністративно-правовий 

статус Бюро економічної 

безпеки України 

Максюта А.О. д.ю.н., проф. 

Рєзнік О.М. 

Сумський 

державний 

університет 

11.11.2021 Тема співпадає з темами  

Рог А.В. «Адміністративно-

правовий статус Бюро 

економічної безпеки України» 
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(№ 596 цього Переліку); 

Овдієнко Д.В. 

«Адміністративно-правове 

регулювання діяльності Бюро 

економічної безпеки України» 

(№ 604 цього Переліку) 

604 Адміністративно-правове 

регулювання діяльності 

Бюро економічної безпеки 

України 

Овдієнко Д.В. д.ю.н., проф.  

Зозуля І.В. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

01.11.2021 Тема співпадає з темами  

Рог А.В. «Адміністративно-

правовий статус Бюро 

економічної безпеки України» 

(№ 596 цього Переліку); 

Максюти А.О. 

«Адміністративно-правовий 

статус Бюро економічної 

безпеки України» 

(№ 603 цього Переліку) 

605 
Правове забезпечення 

експортної політики України 

у сфері оборонно-

промислового комплексу на 

Африканському континенті 

Бєсєдін І.О. 
д.ю.н., проф. 

Бригінець О.О. 

Хмельницьки

й університет 

управління та 

права імені 

Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

(12.00.08) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

606 Диференціація кримінальної 

відповідальності за корупційні 

правопорушення 

Лященко В.Л. д.ю.н., доц. 

Балобанова Д.О. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ 

 

30.12.2021 

607 Кримінально-правова охорона 

інформації у сфері 

господарської діяльності 

Солоджук В.В. д.ю.н., доц. 

Балобанова Д.О. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ 

30.12.2021 

608 Судовий розсуд: кримінально-

правовий вимір 

Давидович І.І.  Навчально-науковий інститут 

права Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

29.03.2021 

609 Кримінально-правова охорона 

банківської діяльності 

Жук І.В. д.ю.н., проф. 

Кузнецов В.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

610 Теорія та практика запобігання 

кримінальним 

правопорушенням у сфері 

безпеки дорожнього руху та 

експлуатації автомобільного 

транспорту України 

Рудик М.М. д.ю.н., проф. 

Джужа О.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

25.05.2021 

611 Кримінально-правові, 

кримінологічні та кримінально-

виконавчі засади запобігання 

домашньому насильству в 

Україні 

Тичина Д.М. д.ю.н., проф. 

Джужа О.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 



 97 

612 Теорія і практика кримінально-

правової охорони особи від 

домашнього насильства 

Степаненко О.В. д.ю.н., проф. 

Стрельцов Є.Л. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

25.08.2021 

613 Кримінально-правова охорона 

виборчого процесу: 

порівняльно-правове 

дослідження  

Колодін Д.О. д.ю.н., проф. 

Стрельцов Є.Л. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

12.03.2021 

614 Компроміс у кримінальному 

праві України 

Євдокімова О.В. к.ю.н., проф. 

Тютюгін В.І. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

25.06.2021 

615 Теоретико-прикладні засади 

застосування цифрових 

технологій у протидії 

злочинності 

Казначеєва Д.В. д.ю.н., проф.  

Бандурка О.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

22.12.2021 

616 Система кримінальних 

правопорушень проти порядку 

виконання судового рішення за 

законодавством України та 

держав Європейського Союзу 

Налуцишин В.В. 
д.ю.н., проф. 

Омельчук О.М. 

Хмельницький університет 

управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

29.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова 

установа (заклад 

вищої освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

Зміст зауваження 

617 Кримінологічний захист 

правосуддя в Україні: 

механізм забезпечення і 

протидія криміногенним 

впливам 

Христова Ю.В. 

д.ю.н., проф. 

Титаренко 

О.О. 

Дніпропетровськи

й державний 

університет 

внутрішніх справ 

30.09.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

618 Теорія та практика 

протидії організованій 

злочинності в Україні 

Єпринцев П.С.  

д.ю.н., проф. 

Бесчастний 

В.М.  

Донецький 

державний 

університет 

25.11.2020 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 
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внутрішніх справ захищених робіт (Шостко О.Ю. 

«Теоретичні та прикладні 

проблеми протидії організованій 

злочинності в європейських 

країнах», 2011 р.; Жаровська 

Г.П. «Теорія та практика 

протидії транснаціональній 

організованій злочинності в 

Україні», 2019 р.) 

619 Доктрина запобігання 

корупційним 

кримінальним 

правопорушенням в 

Україні 

Гладун О.З. д.ю.н., доц.  

Загиней-

Заболотенко 

З.А. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

30.06.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Бусол О.Ю. 

«Протидія корупційній 

злочинності в Україні в контексті 

сучасної антикорупційної 

стратегії», 2015 р.; Трепак В.М. 

«Теоретико-прикладні проблеми 

запобігання та протидії корупції 

в Україні», 2020 р.) 

620 Кримінальна 

відповідальність за 

домашнє насильство в 

Україні  

Шугало А.Я. к.ю.н.  

Скрекля Л.І. 

 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

30.12.2021 Тема співпадає з темою  

Степаненко О.В. 

«Теорія і практика кримінально-

правової охорони особи від 

домашнього насильства»  

(№ 612 цього Переліку) 

621 Кримінально-правова 

характеристика 

підроблення документів за 

кримінальним правом 

України 

Яворський 

С.Й. 

д.ю.н., доц. 

Балобанова 

Д.О. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

30.12.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

622 Пробаційний напрямок 

кримінально-виконавчої 

політики України у сфері 

запобігання злочинності 

Ільїна О.В.  

 

Навчально-

науковий інститут 

права Київського 

національного 

університету імені 

29.03.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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Тараса Шевченка 

623 Концептуальні засади 

кримінально-правової 

охорони кіберспорту в 

Україні 

Думчиков 

М.О. 

д.ю.н., проф. 

Сухонос В.В. 

Сумський 

державний 

університет 

11.11.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 

624 Кримінологічний захист 

засобів масової 

інформації: 

феноменологія, механізм 

забезпечення і протидія 

криміногенним впливам 

Пахнін М.Л. д.ю.н., проф. 

Литвинов О.М. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх справ 

 

30.03.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

625 Правовий статус засуджених до 

позбавлення волі на певний 

строк в умовах реформування 

(розвитку) пенітенціарної 

системи України 

(зміна теми) 

Богдан Ю.М. д.ю.н., с.н.с.  

Пузирьов М.С. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

18.03.2021 

626 Застосування обставин, що 

пом’якшують і обтяжують 

покарання при кваліфікації 

кримінальних правопорушень і 

призначенні покарання 

(уточнення теми) 

Наумець І.Ю. к.ю.н., доц.  

Кісілюка Е.М. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

30.08.2021 

627 Кримінологічна характеристика 

та запобігання насильницьким 

злочинам, що вчиняються 

працівниками правоохоронних 

органів  

Литвяк А.О. д.ю.н., с.н.с.  

Пузирьов М.С. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 
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628 Державна міграційна служба 

України як суб’єкт запобігання 

кримінальним правопорушенням  

Шапка В.В. д.ю.н., с.н.с.  

Пузирьов М.С. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

629 Військова служба правопорядку 

як суб’єкт запобігання 

кримінальним правопорушенням  

Плахтій В.М. к.ю.н.  

Царюк С.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

630 Кримінологічна характеристика 

запобігання органами 

прокуратури кримінальним 

правопорушенням, пов’язаним з 

використанням бюджетних 

коштів 

Петренко С.В. к.ю.н.  

Івашко С.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

631 Прогнозування індивідуальної 

кримінально-протиправної 

поведінки засуджених у 

кримінально-виконавчих 

установах закритого типу 

Ковальська П.Г. к.ю.н.  

Боднар І.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

632 Кримінально-виконавчі засади 

забезпечення безпеки осіб в 

установах виконання покарань  

Леоненко О.А. к.ю.н.  

Єрмак О.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

633 Правове регулювання соціальних 

прав засуджених до позбавлення 

волі 

Тураш Н.А. к.ю.н.  

Єрмак О.В. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

634 Кримінологічна характеристика 

та запобігання наркозлочинності 

в установах виконання покарань 

Малишко М.Г. к.ю.н.  

Кубрак Р.М. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

635 Кримінально-правова 

характеристика перевищення 

військовою службовою особою 

влади чи службових 

повноважень 

(уточнення теми) 

Кізюн О.П. к.ю.н.  

Звенигородський  

О.М. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

636 Особливості індивідуалізації 

покарання в умовах 

реформування кримінального 

Артьомов К.Ю. 
д.ю.н., проф. 

Шуба Б.В. 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

14.06.2021 



 101 

законодавства 

637 Кваліфікація правопорушень в 

сфері інформаційних технологій 

в глобалізаційному вимірі 

Чмух Ю.В. 
д.ю.н., проф. 

Шуба Б.В. 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

14.06.2021 

638 Кримінально-правова та 

кримінологічна характеристика 

злочинів, пов’язаних із 

публічними закликами до 

вчинення терористичного акту 

Давтян А.С. 

к.ю.н., доц. 

Гаркуша А.Г. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

639 Кримінальна відповідальність за 

насильницькі злочини проти 

власності, вчинені у співучасті  

Карнаух Т.П. 
д.ю.н., проф. 

Шаблистий В.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

640 Кримінально-правова 

характеристика притягнення 

завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності  

Лось Б.Ю. 

к.ю.н. 

Філіпп А.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

641 Кримінальна відповідальність за 

порушення правил безпеки 

дорожнього руху або 

експлуатації транспорту 

особами, які керують 

транспортними засобами в стані 

сп’яніння  

Любчик О.В. 

к.ю.н. 

Скок О.С. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

642 Кримінологічна характеристика 

та запобігання провокації 

одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, вчиненої 

працівниками правоохоронних 

органів 

Москвіна Т.В.  

д.ю.н., доц. 

Гритенко О.А. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

643 Кримінальна відповідальність за 

незаконне заволодіння 

транспортним засобом 

Ніколенко Д.М. 
д.ю.н., доц. 

Гритенко О.А. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

644 Кримінальна відповідальність за 

порушення встановленого 

законом порядку трансплантації 

Ткач Ю.О. 
к.ю.н., доц. 

Гаркуша А.Г. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 
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анатомічних матеріалів людини  

645 Кримінальна відповідальність за 

заволодіння вогнепальною 

зброєю, бойовими припасами, 

вибуховими речовинами чи 

радіоактивними матеріалами 

шляхом зловживання службовим 

становищем 

Чегіль О.М.  

к.ю.н., доц. 

Примаченко В.Ф. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

646 Кримінально-правова охорона 

відомостей, що становлять 

державну та службову таємницю 

Національної поліції України 

Шаблиста О.О. 

 к.ю.н., доц. 

Примаченко В.Ф. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

647 Кримінальна відповідальність за 

створення терористичної групи 

чи терористичної організації  

Якименко О.І.  
д.ю.н., проф. 

Шаблистий В.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

648 Віктимологічні заходи 

запобігання насильницьким 

злочинам проти статевої свободи 

та статевої недоторканності 

дитини 

(уточнення теми) 

Кузьменко С.С. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

01.02.2021 

649 Кримінологічна характеристика 

та запобігання незаконному 

заволодінню транспортними 

засобами, що вчиняється 

неповнолітніми 

Германов С.А. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

650 Кримінально-правові та 

кримінологічні засади 

запобігання сутенерству та 

втягнення особи в заняття 

проституцією 

Коссе В.В. д.ю.н., проф. 

Вітвіцький С.С. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

22.12.2021 

651 Службова недбалість (ст. 367 КК 

України): концепція, 

законодавство, судова практика 

Січевлюк-

Врублевський Т.С. 

д.ю.н., проф. 

Костенко О.М. 

Інститут держави і права 

імені В.М. Корецького 

НАН України 

28.01.2021 
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652 Загальні засади звільнення від 

покарання 

Коломієць С.С. д.ю.н., доц. 

Горох О.П. 

Інститут держави і права 

імені В.М. Корецького 

НАН України 

28.01.2021 

653 Кримінальна відповідальність за 

маніпулювання в сфері 

господарської діяльності та у 

спорті в Україні 

(уточнення теми) 

Одинець І.В. д.ю.н., проф. 

Костенко О.М. 

Інститут держави і права 

імені В.М. Корецького 

НАН України 

23.12.2021 

654 Призначення покарання за 

кримінальні правопорушення проти 

життя людини 

Бордунова І.В. д.ю.н., проф. 

Кваша О.О. 

Інститут держави іправа 

імені В.М. Корецького 

НАН України 

11.03.2021 

655 Кримінальна відповідальність за 

ухилення від відбування 

військової служби в Україні (в 

особливий період) 

Зима О.Г. д.ю.н., проф. 

Костенко О.М. 

 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

656 Кримінальна відповідальність за 

захоплення заручників 

Широкоступ К.М. к.ю.н., проф. 

Біленчук П.Д. 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

657 Кримінально-правова охорона 

епідемічної безпеки в Україні 

Короленко І.М. д.ю.н., проф. 

Костенко О.М. 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

658 Кримінальна відповідальність за 

втручання в діяльність судових 

органів та роботу 

автоматизованих систем в 

установах системи правосуддя 

України 

Зонтова Д.С. к.ю.н., доц. 

Перелигіна Р.В. 

 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

659 Кримінологічні засади 

запобігання притягненню 

завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності 

Мороз І.М. д.ю.н., проф. 

Бугера О.І. 

 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

660 Реалізація соціальних прав осіб, 

засуджених до позбавлення волі 

Черезова Т.О. 

 

д.ю.н., с.н.с. 

Мельник Я.Я. 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 
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661 Розбещення неповнолітніх: склад 

злочину та кримінально-правові 

засоби реагування 

Письменська О.В. д.ю.н., проф. 

Дудоров О.О. 

Луганський державний 

університет внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 

662 Доведення до самогубства: склад 

злочину та кримінально-правові 

засоби реагування 

Гуменюк Ю.О. д.ю.н., проф. 

Письменський Є.О. 

Луганський державний 

університет внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 

663 Покарання за кримінальні 

правопорушення проти власності 

Гордіца Х.П. к.ю.н., доц. 

Максимович Р.Л. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

664 Кримінально-правова охорона 

свободи віросповідання в Україні 

Корінець І.Т. к.ю.н., доц. 

Авраменко О.В. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

665 Кримінальна відповідальність за 

порушення порядку проведення 

азартних ігор та лотерей в 

Україні 

Начиняний Д.С. к.ю.н., доц. 

Газдайка-

Василишин І.Б. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

666 Кримінальна відповідальність за 

насильницьке зникнення в 

Україні 

Онишкевич І.А. к.ю.н., доц. 

Яремко Г.З. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

667 Кримінальна відповідальність за 

встановлення або поширення 

злочинного впливу в Україні 

Терех У.В. к.ю.н., доц. 

Яремко Г.З. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

668 Кримінально-правові засоби 

протидії корупційним 

кримінальним правопорушенням 

в Україні 

(уточнена тема) 

Дубас В.М. к.ю.н., доц. 

Парасюк Н.М. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

669 Спеціальна конфіскація як захід 

кримінально-правового 

характеру в правовій системі 

України 

Самойлов В.П. к.ю.н.  

Стрижевська А.А. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

25.10.2021 
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670 Механізм впливу засобів масової 

інформації та мас-культури на 

рівень злочинності 

Волченко М.В. к.ю.н., доц.  

Ілікчієва К.І. 

Навчально-науковий 

інститут «Юридичний 

інститут ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана» 

24.05.2021 

671 Кримінально-правова політика у 

сфері відповідальності за 

незакінчену злочинну діяльність 

Савчук В.А. д.ю.н., проф.  

Фріс П.Л. 

Навчально-науковий 

юридичний інститут 

Прикарпатського 

національного університету 

ім. В.Стефаника 

18.05.2021 

672 Кримінологічна характеристика 

та запобігання корисливій 

злочинності в Україні в умовах 

пандемії (на прикладі COVID-19) 

Кисельова М.С. д.ю.н., проф. 

Батиргареєва В.С. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

22.01.21 

673 Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що 

вчиняються з корисливих 

мотивів в мережі Інтернет 

Балабан А.В. к.ю.н., с.д. 

Шрамко С.С. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

22.01.21 

674 Злочинність жінок: 

кримінологічна характеристика, 

детермінація і запобігання 

Гончарова О.О. д.ю.н., проф. 

Голіна В.В. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

22.01.21 

675 Кримінологічна характеристика 

та запобігання зловживанням 

владою або службовим 

становищем розпорядниками 

коштів при закупівлі товарів та 

послуг 

Віценко С.М. д.ю.н., проф. 

Голіна В.В. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

24.03.21 

676 Об’єкт критичної 

інфраструктури як предмет 

кримінального правопорушення: 

поняття, види, вплив на 

Федюк В.В. д.ю.н., проф. 

Демидова Л.М. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

17.11.21 
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кваліфікацію України 

677 Сутенерство або втягнення особи 

в заняття проституцією: 

соціальна обумовленість 

кримінальної відповідальності та 

склад кримінального 

правопорушення 

Вареник К.В. к.ю.н., с.д.  

Євтєєва Д.П. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

15.12.21 

678 Кримінальна відповідальність за 

умисне знищення або 

пошкодження майна журналіста 

Возна Т.О. д.ю.н., доц. 

Бабаніна В.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

679 Кримінальна відповідальність за 

самовільне залишення військової 

частини 

Ленда О.В. к.ю.н., доц. 

Павловська А.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

680 Запобігання розбоям, поєднаним 

з проникненням у житло, інше 

приміщення чи сховище, 

оперативними підрозділами 

Національної поліції України 

Паламарчук О.В. д.ю.н., проф. 

Вознюк А.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

681 Запобігання корисливим 

насильницьким злочинам, що 

вчиняються іноземцями у складі 

організованих злочинних груп в 

Україні 

Посудевський І.В. д.ю.н., проф. 

Джужа О.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

682 Кримінальна відповідальність за 

торгівлю людьми 

Мусатенко В.С. к.ю.н., доц. 

Смаглюк О.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

683 Кримінальна відповідальність за 

створення, керівництво 

злочинною спільнотою або 

злочинною організацією, а також 

участь у ній 

Околіт О.В. д.ю.н., проф. 

Вознюк А.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

684 Запобігання втягненню молоді у 

вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин та їх 

аналогів в Україні 

Варава Д.В. д.ю.н., проф. 

Джужа О.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 
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685 Кримінальна відповідальність за 

перевищення влади або 

службових повноважень 

працівником правоохоронного 

органу 

Горошинський О.О. к.ю.н., доц. 

Процюк О.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

686 Запобігання контрабанді 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх 

аналогів, що вчиняється 

іноземцями на території України 

Дмитришин А.І. д.ю.н., проф. 

Мозоль С.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

687 Запобігання незаконному 

переправленню дітей 

через державний кордон України 

Зернова О.С. д.ю.н., проф. 

Мозоль С.А. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

688 Запобігання кримінальним 

правопорушенням проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканості особи, що 

вчиняються на пасажирському 

залізничному транспорті в 

Україні 

Лобан Д.В. к.ю.н., доц. 

Левченко Ю.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

689 Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що 

вчиняються службовими особами 

у галузі охорони лісового фонду 

України 

Новик В.А. к.ю.н., доц. 

Кулакова Н.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

690 Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що 

вчиняються у сфері страхування 

в Україні 

Собкович О.В. к.ю.н., с.н.с. 

Тичина Д.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

691 Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що 

вчиняються організованими 

групами та злочинними 

організаціями у сфері 

незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин 

Соловей В.В. к.ю.н., доц.  

Левченко Ю.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 
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або їх аналогів в Україні 

692 Запобігання привласненню, 

розтраті майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання 

службовим становищем у сфері 

житлово-комунального 

господарства в Україні 

Шубіна С.А. к.ю.н., доц. 

Хуторянський О.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

693 Запобігання кримінальним 

правопорушенням на об’єктах 

водопровідно-каналізаційного 

господарства України 

Люлін В.О. д.ю.н., доц. 

Запотоцький А.П. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

694 Кримінальна відповідальність за 

контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських 

засобів 

Бучинська О.С. д.ю.н., проф. 

Марисюк К.Б. 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

18.10.2021 

695 Виявлення та попередження 

вбивств на замовлення на 

побутовому ґрунті  

(зміна теми) 

Цибульський Д.В. д.ю.н., проф. . 

Аркуша Л.І. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

18.05.2021 

696 Кримінально-правова охорона 

професійних прав журналістів 

(порівняльно-правове 

дослідження) 

Павлова О.С. д.ю.н., проф. 

Стрельцов Є.Л. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

697 Кримінально-правова 

характеристика незаконного 

проведення дослідів над 

людиною (порівняльно-правове 

дослідження) 

Малишева М.В. д.ю.н., проф. 

Стрельцов Є.Л. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

698 Суспільно небезпечні наслідки 

кримінального правопорушення: 

поняття, види, функції, вплив на 

кваліфікацію 

Щербініна І.Ю. к.ю.н., доц. 

Зінченко І.О. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

22.10.2021 
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699 Пробація як інститут 

кримінального права 

Гусєва А.В. д.ю.н., доц. 

Пономаренко Ю.А. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

700 Кримінальна відповідальність за 

сексуальне насильство 

Запорожець А.А. д.ю.н., доц. 

Пономаренко Ю.А. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

701 Втручання у діяльність 

державного діяча: соціальна 

обумовленість та склад 

кримінального правопорушення 

Мальцева А.В. д.ю.н., проф. 

Борисов В.І. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

702 Довічне позбавлення волі: 

особливості призначення, заміни 

та звільнення від відбування 

Павленко Є.Є. к.ю.н., доц. 

Євдокімова О.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

703 Притягнення завідомо невинного 

до кримінальної 

відповідальності: склад та 

караність кримінального 

правопорушення 

Скрипник К.Ю. д.ю.н., с.н.с.  

Шепітько М.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

704 Потурання кримінальному 

правопорушенню за 

кримінальним правом України 

Фільчакова Ю.І. к.ю.н., проф. 

Тютюгін В.І. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

705 Кримінальна відповідальність за 

порушення правил використання 

повітряного простору 

Шичкіна Н.В. д.ю.н, проф. 

Демидова Л.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

706 Кримінальна відповідальність за 

порушення статутних правил 

взаємовідносин між 

військовослужбовцями за 

відсутності відносин підлеглості 

Єсауленко П.М. д.ю.н., доц.  

Харитонов С.О. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

707 Кримінальна відповідальність за 

незаконне збагачення (стаття 

368-5 КК України) 

Панаід І.В. д.ю.н., доц. 

Харитонов С.О. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

708 Запобігання несанкціонованому 

втручанню в роботу засобів 

телекомунікацій 

Ганджа В.І. к.ю.н., доц. 

Таволжанський 

О.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 
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709 Запобігання кримінальним 

правопорушенням у сфері 

охорони водних ресурсів України 

Лацько А.В. к.ю.н., доц. 

Лукашевич С.Ю. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

710 Запобігання кримінальним 

корупційним правопорушенням 

при наданні екстреної медичної 

допомоги 

Світлична А.В. к.ю.н., доц.  

Сметаніна Н.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

711 Запобігання кримінальним 

правопорушенням у сфері 

житлового будівництва 

Сірець О.О. к.ю.н., доц. 

Пивоваров В.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

712 Віктимологічна профілактика 

кібершахрайства в Україні 

Шептовицька А.А. к.ю.н.  

Новіков О.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

713 Запобігання грабежам та розбоям 

у Причорноморському регіоні 

Україні 

Боброва В.М. д.ю.н., проф. 

Бабенко А.М. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

714 Запобігання насильницьким 

кримінальним правопорушенням, 

що вчиняються неповнолітніми 

Дімчева В.О. к.ю.н., доц. 

Кулик Л.М. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

715 Кримінально-правова 

характеристика насильницьких 

кримінальних правопорушень 

проти громадської безпеки, 

учинених членами організованих 

груп 

Лаврищук О.В. д.ю.н., доц. 

Собко Г.М. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

716 Кримінально-правова 

характеристика військових 

насильницьких кримінальних 

правопорушень 

Морозюк Н.С. д.ю.н., доц. 

Собко Г.М. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

717 Кримінально-правова 

характеристика кримінальних 

правопорушень проти безпеки 

руху і експлуатації транспорту 

(на підставі статей ККУ 286, 

2861) 

Терентьєва Н.М. д.ю.н., проф. 

Меркулова В.О. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 
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718 Кримінальна відповідальність за 

прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою 

Шершак-Гукова  

А.М. 

к.ю.н. 

Бондаренко О.С. 

Сумський державний 

університет 

11.11.2021 

719 Кримінальна відповідальність за 

недбале ставлення до військової 

служби 

Журавльов М.С. к.ю.н., доц.  

Павленко Т.А. 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

22.11. 2021 

720 Призначення більш м’якого 

покарання, ніж передбачено 

законом, за кримінальні 

правопорушення проти життя та 

здоров’я 

Коновальчик Є.О. к.ю.н., доц.  

Павленко Т.А. 

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

22.11. 2021 

721 Кримінальна відповідальність за 

порушення рівноправності 

громадян залежно від їх расової, 

національної належності, 

релігійних переконань, 

інвалідності та за іншими 

ознаками за законодавством 

України та держав 

Європейського Союзу 

Смірнова І.С. 
д.ю.н., проф. 

Налуцишин В.В. 

Хмельницький університет 

управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

25.10.2021 

722 Кримінальні екстремізм та 

радикалізм в установах 

виконання покарань: 

кримінологічні засади протидії 

Данильченко П.Ю. д.ю.н., проф. 

Литвинов О.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.03.2021 

723 Кримінально-правові та 

кримінологічні засади протидії 

крадіжкам, поєднаним з 

проникнення у житло 

Панова С.В. д.ю.н., проф. 

Ященко А.М. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.03.2021 

724 Кримінальна відповідальність за 

підкуп особи, яка надає публічні 

послуги 

Гурін Д.Ю. д.ю.н., доц. 

Бабаніна В.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 

725 Кримінальна відповідальність за 

посягання на життя журналіста 

Крутевич М.М. д.ю.н., доц. 

Бабаніна В.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

01.11.2021 



 112 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затверджен

ня 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

726 Кримінально-правова 

характеристика правового 

забезпечення галузі 

медичних досліджень за 

участі іноземного інвестора 

Карпушина М.Г. д.ю.н., проф. 

Вереша Р.В. 

Академія 

адвокатури 

України 

21.01.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

727 Кримінально-правова 

характеристика 

об’єктивних ознак 

ухилення від сплати 

податків, зборів 

(обов’язкових платежів) 

Рафальський 

М.Л. 

д.ю.н., проф. 

Вереша Р.В. 

Академія 

адвокатури 

України 

21.01.2021 Тема є занадто вузькою 

728 Кримінально-правова 

характеристика військових 

кримінальних 

правопорушень: 

вітчизняний та зарубіжний 

досвід 

Гладченко Д.М. 

д.ю.н., проф. 

Юзікова Н.С. 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара 

18.11.2021 Тема є занадто широкою 

729 Кримінально-правова 

характеристика 

корупційних кримінальних 

правопорушень проти 

авторитету органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування 

Курніков О.В. 

д.ю.н., проф. 

Юзікова Н.С. 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара 

18.11.2021 Тема є занадто широкою 

730 Кримінологічна 

характеристика 

Пшеничка Я.В. д.ю.н., проф. 

Гошовський В.С. 

Дніпровський 

національний 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 
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екологічного консалтингу 

та вирішення спорів  

університет імені 

Олеся Гончара 

редакційного уточнення 

731 Спеціальні види звільнення 

від кримінальної 

відповідальності за злочини 

проти здоров’я населення 

(на підставі ст.ст. 321, 321-1 

КК України) 

Гринь Н.Г. 

д.ю.н., доц. 

Гритенко О.А. 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема є занадто вузькою 

732 Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання одержанню 

неправомірної вигоди 

службовою особою 

Гуменюк П.В. 

к.ю.н., доц. 

Примаченко В.Ф. 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Григор’єва 

Р.Г. «Кримінологічна 

характеристика прийняття 

пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди 

службовою особою та заходи 

запобігання їм в Україні», 2017) 

733 Поняття схиляння за 

кримінальним правом 

України 

Любчик В.М. 

к.ю.н., проф. 

Тищенкова С.О. 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема є занадто вузькою 

734 Поняття неправомірної 

вигоди за кримінальним 

правом України 

Нікіфоров А.С. 

д.ю.н., проф. 

Шаблистий В.В. 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема є занадто вузькою 

735 Кримінальна 

відповідальність за 

домагання дитини для 

сексуальних цілей 

Сенько В.В.  

д.ю.н., проф. 

Шаблистий В.В. 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема співпадає з темою Пачаджи 

О.А «Домагання дитини для 

сексуальних цілей: кримінально-

правові та кримінологічні 

аспекти» 

(№ 739 цього Переліку) 

736 Поняття зброї за 

кримінальним правом 

України 

Щербина Н.О. 

д.ю.н., проф. 

Шаблистий В.В. 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема є занадто вузькою 
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737 Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання хуліганству в 

Україні  

Демчишин Д.А. д.ю.н., с.н.с. 

Назимко Є.С. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

24.02.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

738 Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання кримінальними 

правопорушенням у сфері 

безпеки дорожнього руху 

(зміна теми) 

Жученко Є.Ю. к.ю.н., доц. 

Єпринцев П.С. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

14.04.2021 Тема частково співпадає з темою 

Рудик М.М. «Теорія та практика 

запобігання кримінальним 

правопорушенням у сфері 

безпеки дорожнього руху та 

експлуатації автомобільного 

транспорту України» 

(№ 608 цього Переліку) 

739 Домагання дитини для 

сексуальних цілей: 

кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти 

Пачаджи О.А. к.ю.н., доц. 

Данилевський А.О. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

27.10.2021 Тема співпадає з темою Сенько 

В.В. «Кримінальна 

відповідальність за домагання 

дитини для сексуальних цілей» 

(№ 735 цього Переліку) 

740 Кримінологічна 

характеристика та 

запобігання шахрайству в 

Україні 

(уточнення теми) 

Чайка І.М. д.ю.н., с.н.с. 

Назимко Є.С. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

22.12.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

741 Кримінально-правова 

охорона встановленого 

порядку переміщення 

товарів через митний 

кордон України 

Лабуткіна К.І. д.ю.н., доц.  

Мовчан Р.О. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

742 Кримінально-правова 

охорона господарських 

відносин у сфері 

функціонування 

енергетичного ринку 

Парфенюк І.І. д.ю.н., доц.  

Мовчан Р.О. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

743 Кримінально-правова 

протидія порушенням 

фінансового контролю 

Янівський В.М. д.ю.н., доц.  

Мовчан Р.О. 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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744 Відновне правосуддя у 

протидії злочинності 

неповнолітніх 

Свєтлічний І.В. к.ю.н. 

Нерсесян А.С. 

Інститут держави і 

права імені В.М. 

Корецького 

НАН України 

28.01.2021 Тема сформульована некоректно 

745 Кримінальна  

відповідальність  за 

одержання доступу до 

дитячої порнографії, її 

придбання, зберігання, 

ввезення, перевезення чи 

інше переміщення, 

виготовлення, збут і 

розповсюдження 

Левко В.Б. к.ю.н. 

Гацелюк В.О. 

Інститут держави і 

права імені В.М. 

Корецького 

НАН України 

23.12.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

746 Кримінально-правова 

охорона інформаційних 

ресурсів у сфері військової 

безпеки України 

Міцель Ф.В. к.ю.н., доц. 

Перелигіна Р.В. 

Київський 

університет права 

НАН України 

17.12.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення  

747 Кримінологічний портрет 

особи серійного вбивці 

Певцова О.П. 

 

 

к.ю.н., проф. 

Біленчук П.Д. 

Київський 

університет права 

НАН України 

17.12.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

748 Засоби кримінально-

правового реагування на 

корупційні 

правопорушення у сфері 

правоохоронної діяльності 

Кеєр О.Ю. к.ю.н., доц. 

Савка О.І. 

Київський 

університет права 

НАН України 

17.12.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

749 Ефективна кримінально-

правова протидія 

крадіжкам у Луганській 

області (регіональний 

аспект) 

Комплєктова 

Т.О. 

д.ю.н., проф. 

Карчевський М.В. 

Луганський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

750 Ефективність кримінально-

правової охорони об’єктів 

права інтелектуальної 

власності в умовах 

цифрової трансформації 

Штанько В.А. д.ю.н., проф. 

Карчевський М.В. 

Луганський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

імені 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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Е.О. Дідоренка 

751 Проведення видовищного 

заходу сексуального 

характеру за участю 

неповнолітньої особи: 

аналіз складів 

кримінального 

правопорушення 

Кудрявцева А.А. д.ю.н., проф. 

Письменський Є.О. 

Луганський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

752 Кримінально-правова 

охорона діяльності 

державних та громадських 

діячів в Україні 

Федишин І.М. к.ю.н., проф. 

Созанський Т.І. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

753 Протидія дискримінації 

(кримінально-правові та 

кримінологічні  аспекти) 

Дац А.О. к.ю.н., доц.  

Ілікчієва К.І. 

Навчально-

науковий інститут 

«Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана» 

24.05.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

754 Кримінально-правове 

забезпечення охорони 

публічних закупівель 

(уточнення теми) 

Чередарчук А.М. к.ю.н., доц.  

Микитин Ю.І. 

Навчально-

науковий 

юридичний 

інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

28.12.2020 

 

Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

755 Кримінально-правова 

політика у сфері 

забезпечення охорони від 

втручання в діяльність 

судових органів 

Пулик В.М. д.ю.н., доц. 

Медицький І.Б. 

Навчально-

науковий 

юридичний 

інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

18.05.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

 



 117 

В.Стефаника 

756 Кримінально-правова 

політика у сфері 

забезпечення охорони 

діяльності органів 

кримінальної юстиції 

Карабін Є.М. д.ю.н., проф.  

Фріс П.Л. 

Навчально-

науковий 

юридичний 

інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

18.05.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

 

757 Реалізація кримінально-

правової політики України 

в діяльності судів 

Малєєв А.Ю. д.ю.н., проф.  

Фріс П.Л. 

Навчально-

науковий 

юридичний 

інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

22.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

 

758 Кримінологічний аналіз та 

запобігання насильницьким 

суспільно небезпечним 

діянням, що вчиняються 

особами, які не досягли 

віку кримінальної 

відповідальності в Україні 

Біланчук Р.В. д.ю.н., проф. 

Голіна В.В. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення 

проблем 

злочинності імені 

академіка 

В.В. Сташиса 

НАПрН України 

24.02.21 Тема потребує редакційного 

уточнення 

 

759 Жорстоке поводження з 

тваринами: кримінологічна 

характеристика, 

детермінація, запобігання 

Бєлоусова О.М. к.ю.н.  

Калініна А.В. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення 

проблем 

злочинності імені 

академіка 

В.В. Сташиса 

НАПрН України 

28.12.21 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

затверджених тем дисертацій та 

захищених робіт (Шуміло О. О. 

«Кримінологічна характеристика 

та запобігання жорстокому 

поводженню з тваринами»,  

2016 р.) 

760 Насильство в шкільному 

середовищі  

Денисюк М.М. д.ю.н., проф. 

Гумін О.М. 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

18.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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761 Самогубства серед 

неповнолітніх як прояв 

насильницької поведінки 

Задорожний 

Н.М. 

д.ю.н., проф. 

Гумін О.М. 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

18.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

762 Злочини, пов’язані із 

торгівлею людьми в умовах 

гібридної війни 

 

Григорчак Д.В.  к.ю.н., доц. 

Дикий О.В. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

763 Запобігання посягань на 

власність, поєднаних із 

проникненням у житло 

Бондар В.М. к.ю.н., доц. 

Плужнік О.І. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 Тема є занадто вузькою 

764 Кримінологічна 

характеристика способів 

відмивання (легалізації) 

майна, одержаного 

злочинним шляхом, за 

допомогою віртуальних 

активів 

Дегтяр Р.О. к.ю.н. 

Думчиков М.О. 

Сумський 

державний 

університет 

11.11.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

765 Кримінологічні засади 

протидії контрабанді 

трансплантаційних органів 

та інших анатомічних 

матеріалів людини 

Субот Н.І. к.ю.н., доц. 

Янішевська К.Д. 

Сумський 

державний 

університет 

11.11.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

766 Кримінальна 

відповідальність за 

створення, керівництво 

злочинною спільнотою або 

злочинною організацією, а 

також участь у ній 

Павленко В.С. к.ю.н., доц.  

Павленко Т.А. 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Г.С. Сковороди 

22.11. 2021 Тема співпадає з темою  

Околіт О. В. 

«Кримінальна відповідальність 

за створення, керівництво 

злочинною спільнотою або 

злочинною організацією, а також 

участь у ній» 

(№ 683 цього Переліку) 

767 Кримінально-правове 

регулювання пробації в 

Україні 

Кулібаба Я.Ю. к.ю.н., доц. 

Крикливець Д.Є. 

Юридичний 

факультет 

Львівського 

24.11.2021 Тема сформульована 

некоректно 
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національного 

університету ім. 

Івана Франка  
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

(12.00.09) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

768 Теоретико-правові засади 

інформаційного забезпечення 

досудового розслідування 

кримінальних правопорушень 

Ковальова О.В. д.ю.н., проф. 

Волобуєв А.Ф. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

31.03.2021 

769 Теоретичні основи та практика 

розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із 

домашнім насильством 

Комаринська Ю.Б. д.ю.н., проф. 

Чернявський С.С. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

770 Теоретико-правові та 

праксеологічні основи 

використання спеціальних 

знань при розслідуванні 

військових злочинів 

Бершов Г.Є. д.ю.н., проф. 

Даньшин М.В. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

771 Теоретико-правові та 

праксеологічні засади судової 

екологічної експертизи 

(зміна теми) 

Богданюк І.В. д.ю.н., проф. 

Снігерьов О.П. 

 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

772 Конвенційні процедури в 

механізмі правового 

регулювання кримінальних 

процесуальних відносин 

Демура М. І. к.ю.н., проф. 

Маринів В.І. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

25.06.2021 

773 Правове регулювання та 

практика реалізації 

відповідальності майнового 

Карпенко М.О. д.ю.н., проф. 

Вапнярчук В.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

25.06.2021 
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характеру в кримінальному 

провадженні 

774 Кримінальне провадження за 

участі осіб, які страждають на 

психічні розлади 

Тищенко О.І. д.ю.н., проф. 

Капліна О.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

25.06.2021 

775 Теоретико-правові основи 

конвергенції у кримінальному 

процесі України 

Туманянц А.Р. д.ю.н., проф. 

Капліна О.В. 

Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

25.06.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

Зміст зауваження 

776 Теоретичні та 

праксеологічні засади 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень, 

учинених шляхом 

шахрайства 

Павлова Н.В. 

д.ю.н., проф. 

Чаплинський 

К.О. 

Дніпропетровськи

й державний 

університет 

внутрішніх справ 

28.01.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

777 Теоретичні, правові та 

праксеологічні засади 

використання 

спеціальних медичних 

знань у досудовому 

розслідуванні 

Никифорова 

О.А. 
д.ю.н., проф. 

Чаплинський 

К.О. 

Дніпропетровськи

й державний 

університет 

внутрішніх справ 

22.04.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

778 Теоретичні, правові та 

праксеологічні засади 

оперативно-розшукової 

тактики 

Павленко С.О. д.ю.н., проф. 

Василинчук 

В.І. 

Національна 

академія 

внутрішніх справ 

25.05.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

779 Теоретичні, правові та Севрук В.Г. д.ю.н., проф. Національна 25.05.2021 Тема сформульована 



 122 

організаційно-тактичні 

основи протидії 

злочинам, що 

вчиняються 

організованими групами 

і злочинними 

організаціями, які 

сформованими на 

етнічній основі 

Чернявський 

С.С. 

академія 

внутрішніх справ 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

780 Теоретичні та 

праксеологічні основи 

криміналістичної  

методики розслідування 

корупційних 

кримінальних 

правопорушень 

Нєдов Р.С. д.ю.н., проф. 

Чорноус Ю.М. 

Національна 

академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 Тема співпадає з темою  

Бєлік Л.С. «Теоретичні та 

практичні основи методики 

розслідування корупційних 

кримінальних правопорушень» 

(№ 781 цього Переліку) 

781 Теоретичні та практичні 

основи методики 

розслідування 

корупційних 

кримінальних 

правопорушень 

 

Бєлік Л.С. д.ю.н., проф. 

Тіщенко В.В. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

12.03.2021 Тема співпадає з темою  

Нєдов Р.С. «Теоретичні та 

праксеологічні основи 

криміналістичної  методики 

розслідування корупційних 

кримінальних правопорушень» 

(№ 780 цього Переліку) 

782 Теоретичні та прикладні 

основи інституту 

дізнання у 

кримінальному 

судочинстві України 

Чича Р.П. д.ю.н., с.н.с. 

Сімонович 

Д.В. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх справ 

27.01.2021 Тема є занадто вузькою та не 

відповідає рівню докторської 

дисертації  

 

783 Концептуальні засади 

оперативно-розшукової 

протидії умисним 

вбивствам підрозділами 

кримінальної поліції 

Хижняк Є.С. д.ю.н., проф. 

Аркуша Л.І. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх справ 

30.03.2021 Тема не відповідає рівню 

докторської дисертації 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
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№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

784 Процесуальні помилки слідчого: 

теорія та практика 

Колода А.А. д.ю.н., проф. 

Назаров В.В. 

Академія адвокатури 

України 

21.01.2021 

785 Процесуальний статус 

представника органу пробації у 

кримінальному провадженні 

Кушніренко Ю.М. к.ю.н., доц. 

Бояров В.І. 

Академія адвокатури 

України 

21.01.2021 

786 Правовий статус викривача у 

кримінальному провадженні 

Яценко І.Л. к.ю.н. 

Малишенко Є.Л. 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

21.12.2021 

787 Методика розслідування 

кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з незаконним 

відчуженням земель 

Завгородній О.М. 

д.ю.н., проф. 

Сачко О.В. 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

18.11.2021 

788 Теоретичні, нормативні та 

прикладні основи розкриття 

охоронюваної законом таємниці в 

кримінальному процесі 

Фомякова О.І. 

к.ю.н., доц. 

Литвин О.П. 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

18.11.2021 

789 Судовий контроль за дотриманням 

права власності на досудовому 

провадженні у кримінальному 

процесі 

Батуєв О.В. 

к.ю.н., доц. 

Рогальська В.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

790 Проведення слідчих (розшукових) 

дій за участю неповнолітніх осіб 

на досудовому провадженні 

Дубровіна В.В. 
к.ю.н., доц. 

Солдатенко О.А. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 

791 Відсторонення від посади в 

кримінальному процесі 

Ісланкін С.М. 
к.ю.н. 

Лазарева Д.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

27.05.2021 

792 Криміналістична характеристика 

та особливості розслідування 

умисного знищення або 

пошкодження чужого майна, 

вчиненого шляхом підпалу 

Покраса К.В. 

д.ю.н., проф. 

Пиріг І.В. 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

28.10.2021 
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793 Затримання особи за підозрою у 

вчиненні кримінального 

правопорушення 

(уточнення теми) 

Потоцький М.М. д.ю.н., проф. 

Лоскутов Т.О. 

Донецький державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.10.2021 

794 Запровадження систем детекції 

брехні із застосуванням 

комп'ютерних поліграфів в Україні 

(кримінально-правове 

дослідження) 

Казьмірук С.Д. к.ю.н. 

Хорватова О.О. 

 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

795 Механізм реалізації рішень 

Європейського суду з прав 

людини в сфері кримінальної 

юстиції України 

Чекарьов Є.В. 

 

 

 

к.ю.н., с.н.с. 

Усатий Г.О. 

Київський університет 

права НАН України 

17.12.2021 

796 Доказування у кримінальних 

провадженнях щодо посіву або 

вирощування снотворного маку чи 

конопель 

Хмеловець К.В. к.ю.н. 

Кудінов А.С. 

Луганський державний 

університет внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 

797 Розслідування порушення правил 

адміністративного нагляду 

Маринич О.Ю. к.ю.н., доц. 

Сілюков В.О. 

Луганський державний 

університет внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 

798 Організація і тактика здійснення 

спеціального досудового 

розслідування кримінальних 

правопорушень (за матеріалами 

органів Національної поліції 

України) 

Бережний М.В. к.ю.н., доц. 

Яковенко М.О. 

Луганський державний 

університет внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 

799 Основи методики розслідування 

посягання на життя працівника 

правоохоронного органу або 

військовослужбовця, вчинених 

членами не передбачених законом 

воєнізованих або збройних 

формувань 

Валуйський О.С. к.ю.н., доц. 

Яковенко М.О. 

Луганський державний 

університет внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 

800 Основи методики розслідування 

зловживання владою або 

службовим становищем суддею 

Борусовський М.В. к.ю.н., доц. 

Кунтій А.І. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

27.01.2021 
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під час здійснення правосуддя 

(змінена тема) 

801 Повідомлення у кримінальному 

провадженні під час досудового 

розслідування 

(уточнена тема) 

Приймак І.В. к.ю.н. 

Татарин І.І. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.08.2021 

802 Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності органів 

Національної поліції у протидії 

злочинам, пов’язаним із торгівлею 

людьми 

Жуковський І.В. д.ю.н., проф. 

Мовчан А.В. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

29.09.2021 

803 Забезпечення прокурором 

допустимості фактичних даних, 

зібраних за результатами 

проведення слідчих (розшукових) 

дій 

Тішин М.В. д.ю.н., проф. 

Гловюк І.В. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

24.11.2021 

804 Розслідування незаконного 

виготовлення, переробки чи 

ремонту вогнепальної зброї або 

фальсифікації, незаконного 

видалення чи зміни її маркування, 

або незаконного виготовлення 

бойових припасів, вибухових 

речовин чи вибухових пристроїв 

Перетятко С.А. к.ю.н., доц.  

Марко С.І. 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.12.2021 

805 Основи методики розслідування 

провокації підкупу 

 

Самойленко С.В. к.ю.н., доц. 

Кунтій А.І. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.12.2021 

806 Кримінальне процесуальне 

законодавство України та 

Європейського Союзу: 

апроксимація та диференціація 

(уточнена тема) 

Климкевич Р.А. к.ю.н., доц. 

Луцик В.В. 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

30.12.2021 

807 Кримінальні процесуальні 

правовідносини слідчого ДБР з 

іншими суб’єктами сторони 

Денисенко В.В. д.ю.н., проф. 

Кучинська О.П. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

25.10.2021 
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обвинувачення та слідчим суддею імені Тараса Шевченка 

808 Допит свідка як спосіб 

дослідження доказів 

кримінального провадження у суді 

першої інстанції 

Лісовий Д.Р. д.ю.н., проф. 

Кучинська О.П. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

25.10.2021 

809 Методика розслідування вбивств, 

вчинених з особливою 

жорстокістю 

Ісагова Н. д.ю.н., проф. 

Сергеєва Д.Б. 

Навчально-науковий 

інститут права Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

29.12.2021 

810 Методика розслідування 

контрабанди спеціальних 

технічних засобів негласного 

отримання інформації 

Котюк М.В. д.ю.н., проф. 

Шевчук В.М. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

15.12.21 

 

811 Завершення досудового 

розслідування як етап 

кримінального провадження 

Клепка О.Г. к.ю.н. 

Марочкін О.І. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

28.12.21 

812 Гуманістична парадигма 

кримінального процесу України 

Бабич Я.О. д.ю.н., с.н.с. 

Глинська Н.В. 

Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН 

України 

24.03.21 

813 Використання технологій 

штучного інтелекту під час 

виявлення та розкриття 

кримінальних правопорушень 

Федоренко О.А. к.ю.н., с.н.с. 

Стрільців О.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

24.02.2021 

814 Розслідування погрози або 

насильства щодо працівника 

правоохоронного органу 

Кобець С.В. д.ю.н., проф. 

Чернявський С.С. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

25.05.2021 

815 Отримання зразків для експертизи 

у кримінальному провадженні 

Басюк Л.О. к.ю.н., доц. 

Антощук А.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 
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816 Реалізація принципу 

пропорційності при обмеженні 

права особи на недоторканність 

житла чи іншого володіння 

Зайцев Д.О. к.ю.н., доц. 

Заїка С.О. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.09.2021 

817 Дізнання як форма досудового 

розслідування у кримінальному 

процесі України 

Баранець В.А. д.ю.н., проф. 

Чернявський С.С. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

818 Відновне правосуддя в 

кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх 

Григорчук Н.П. к.ю.н., доц. 

Степанова Г.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

819 Використання спеціальних знань 

під час розслідування порушення 

прав інтелектуальної власності у 

фармацевтичній галузі 

Мартинюк І.М. д.ю.н., с.н.с. 

Арешонков В.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

820 Розслідування легалізації 

(відмивання) майна, одержаного 

службовою особою у вигляді 

неправомірної вигоди 

Пісний В.І. к.ю.н., доц. 

Полях А.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

821 Тактика проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю 

неповнолітніх потерпілих із 

вадами психофізичного розвитку 

Суворова А.О. д.ю.н., проф. 

Чорноус Ю.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

822 Розслідування одержання 

неправомірної вигоди 

нематеріального чи негрошового 

характеру 

Шмітько В.В. д.ю.н., проф. 

Чорноус Ю.М. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

823 Розслідування зловживання 

впливом 

Яковчук І.В. к.ю.н., доц. 

Пясковський В.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

26.10.2021 

824 Процесуальний порядок 

продовження строків 

досудового розслідування 

Члевик Р.О. к.ю.н., доц. 

Кулик М.Й. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

30.11.2021 

825 Початок досудового 

розслідування: теорія і практика 

Закружецький 

Ю.Ю. 

д.ю.н., проф. 

Таран О.В. 

Національна академія 

внутрішніх справ 

28.12.2021 



 128 

826 Судова експертиза визначення 

вартості обладнання для 

поточного обслуговування 

залізничного транспорту: 

теоретичні та методичні засади 

Зєлєніна Є.В. д.ю.н., проф. 

Петрова І.А. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

827 Теоретичні засади методики 

розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених 

працівниками поліції 

Компанієць А.В. д.ю.н., проф. 

Стратонов В.М. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

828 Судово-ветеринарна експертиза: 

теоретико-правові та організаційні 

засади 

Колобнєв Р.С. д.ю.н., проф. 

Петрова І.А. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

829 Судова експертиза оцінювання 

відповідності програмного 

забезпечення вимогам на його 

розробку: теоретичні та методичні 

засади 

Островерхов Д.О. д.ю.н., проф. 

Петрова І.А. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

830 Теоретико-правові та організаційні 

засади призначення та проведення 

експертиз тимчасовими слідчими 

комісіями Верховної Ради України 

Пелецький В.О. д.ю.н., проф. 

Сімакова-Єфремян 

Е.Б. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

831 Використання спеціальних знань 

при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із 

застосуванням вибухових 

пристроїв 

Твердохліб В.М. д.ю.н., проф. 

Даньшин М.В. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 
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832 Експертне забезпечення 

розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері 

будівництва доріг 

Півньов Є.О. д.ю.н., проф. 

Сімакова-Єфремян 

Е.Б. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

833 Методика розслідування завідомо 

неправдивих показань свідка і 

потерпілого 

Романаускас К.А. д.ю.н., проф. 

Даньшин М.В. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

834 Встановлення механізму 

дорожньо-транспортної події за 

участю особи, яка керує 

електросамокатом, гіробордом або 

моноколесом 

Хоробрих П.В. д.ю.н., проф. 

Сімакова-Єфремян 

Е.Б. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

835 Судова оціночно-будівельна 

експертиза об’єктів незавершеного 

будівництва 

(зміна теми) 

Осипенко К.О. к.ю.н. 

Лубенцов А.В. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

836 Судово-експертні дослідження 

термомодернізації будівель: 

теоретичні та методичні засади 

Мацак Н.А. д.ю.н., проф. 

Петрова І.А. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

837 Теоретико-правові та методичні 

засади судово-експертних 

досліджень у сфері охорони надр 

(зміна теми) 

Тарарака І.А. к.ю.н., с.д. 

Богданюк І.В. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 
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838 Використання спеціальних знань 

під час проведення судових 

екологічних експертиз 

забруднення атмосферного повітря 

(зміна теми) 

Зарченко М.В. к.ю.н., с.д. 

Богданюк І.В. 

Національний науковий 

центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства юстиції 

України 

22.12.2021 

839 Виявлення та розслідування 

злочинів у сфері обігу підакцизних 

товарів 

Чекал Д.С. к.ю.н., доц. 

Самойленко О.А. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

07.05.2021 

840 Виявлення та розслідування 

викрадень електричної енергії 

організованими злочинними 

групами 

Родченко Б.І. д.ю.н., проф. 

Аркуша Л.І. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

07.05.2021 

841 Виявлення та розслідування 

злочинів, пов’язаних з виведенням 

активів здобутих злочинним 

шляхом за кордон 

Єлхін О.В. к.ю.н., доц. 

Самойленко О.А. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

07.05.2021 

842 Виявлення та розслідування 

встановлення та поширення 

злочинного впливу 

Якимович Р.І. к.ю.н., доц. 

Цехан Д.М. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

07.05.2021 

843 Допустимість доказів, отриманих 

у результаті проведення НС(Р)Д 

Гуменюк А.С. к.ю.н., доц. 

Волошина В.К. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

844 Оскарження повідомлення про 

підозру слідчому судді 

Лукащук К.Р. д.ю.н., проф. 

Аркуша Л.І. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

845 Застава як запобіжний захід у 

кримінальному провадженні 

Маілунц А.Е. д.ю.н., доц. 

Шилін Д.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

846 Методика розслідування вбивств, 

вчинених через необережність 

Макогін І.В. д.ю.н., проф. 

Тіщенко В.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

847 Особливості застосування 

запобіжних заходів у 

кримінальних провадженнях, 

Титор Д.П. д.ю.н., доц. 

Торбас О.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 
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віднесених до підслідності ДБР 

848 Негласні слідчі (розшукові) дії при 

розслідуванні податкових 

кримінальних правопорушень 

Кучеров Д.С. к.ю.н., доц. 

Стоянов М.М. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

849 Підтримання публічного 

обвинувачення в суді присяжних 

Ляховченко І.А. д.ю.н., проф. 

Аленін Ю.П. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

850 Касаційний розгляд кримінальних 

проваджень 

Скоковська Я.П. д.ю.н., доц. 

Ковальчук І.С. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

851 Зловживання правами стороною 

захисту у кримінальному процесі 

Сліпенюк Т.М. д.ю.н., доц. 

Торбас О.О. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

852 Конвенційні гарантії захисту права 

власності у кримінальному 

провадженні України 

 

Якових Є.В. к.ю.н., доц. 

Підгородинська А.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія» 

30.11.2021 

853 Юридичні обов’язки 

підозрюваного, обвинуваченого у 

кримінальному провадженні як 

елемент його процесуального 

статусу 

Казека А.Ю. д.ю.н., проф. 

Капліна О.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

854 Реалізація прокурором засади 

законності на стадії досудового 

розслідування 

Колот Н.М. д.ю.н., доц. 

Дроздов О.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

855 Забезпечення судом прав 

учасників кримінального 

провадження в процедурі 

дослідження доказів 

Теміров Ч.М. к.ю.н., доц. 

Карпенко М.О. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

856 Публічність як засада 

кримінального провадження 

Василенко Т С. д.ю.н., проф. 

Шило О.Г. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

857 Непрямі докази у кримінальному 

процесі України та республіки 

Польщі (порівняльно-правове 

Микитишина К.О. к.ю.н., доц. 

Давиденко С.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 
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дослідження) 

858 Судова практика в системі джерел 

кримінального процесуального 

права України 

Скідан Н.В. д.ю.н., проф. 

Шило О.Г. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

859 Отримання зразків для 

порівняльного дослідження: 

порядок, тактика та технології 

Андрусович О.О. к.ю.н., доц. 

Мусієнко О.Л. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

860 Організація та тактика проведення 

освідування в кримінальному 

провадженні 

Міхалап В.Д. д.ю.н., проф. 

Шепітько В.Ю. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

861 Методика розслідування 

привласнення, розтрати 

військового майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання 

службовим становищем 

Кот Р.Д. к.ю.н., доц., с.н.с. 

Горбаньов І.М. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

862 Методика розслідування 

правопорушень у сфері 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку 

Петрікеєв Д.С. к.ю.н. 

Горошко В.В. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

863 Використання спеціальних знань 

при розслідуванні кримінальних 

проваджень за фактами дорожньо-

транспортних пригод 

Щерблюк О.М. к.ю.н. 

Жовтан П.В. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 

864 Організаційно-правові засади 

діяльності Державного бюро 

розслідувань України по 

запобіганню, виявленню та 

розслідуванню злочинів 

Запорожець А.М. к.ю.н., проф. 

Смоков С.М. 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ 

28.10.2021 
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865 Методика розслідування вбивств 

заручника або викраденої людини 

Силенко А.В. д.ю.н., доц. 

Пчеліна О.В. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

25.05.2021 

866 Методика розслідування умисного 

знищення або пошкодження майна 

працівника правоохоронного 

органу 

Чиж А.П. д.ю.н., доц. 

Гусєва В.О. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

28.09.2021 

867 Методика розслідування погрози 

або насильства щодо працівника 

правоохоронного органу 

Федорищев І.П. д.ю.н., доц. 

Гусєва В.О. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

28.09.2021 

868 Процесуальні повноваження 

прокурора у досудовому 

розслідуванні кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх 

Мельничук В.О. к.ю.н. 

Заворіна О.П. 

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ 

30.11.2021 

869 Усність як засада кримінального 

провадження 

 

Максимюк Н.І. д.ю.н., проф. 

Бобечко Н.Р. 

 

Юридичний факультет 

Львівського національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 

870 Інститут пробації в механізмі 

кримінального процесуального 

регулювання в Україні 

Білас І.Я. д.ю.н., проф. 

Нор В.Т. 

Юридичний факультет 

Львівського національного 

університету ім. Івана 

Франка 

24.11.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

Зміст зауваження 

871 Процесуальні особливості 

забезпечення безпеки 

учасників кримінального 

провадження у сучасних 

умовах 

Хамайког С.В. д.ю.н. 

Тагієв С.Р. 

Академія 

Державної 

пенітенціарної 

служби 

21.12.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 
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872 Процесуальна діяльність 

слідчого Державного бюро 

розслідувань у 

кримінальному 

провадженні 

Микитюк С.В. д.ю.н. 

Тагієв С.Р. 

Академія 

Державної 

пенітенціарної 

служби 

21.12.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 

873 Методика розслідування 

незаконних дій нотаріуса 

під час укладання угод 

купівлі-продажу 

Горностаєв С.М. 

д.ю.н., проф. 

Сачко О.В. 

Дніпровський 

національний 

університет 

імені Олеся 

Гончара 

18.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

874 Організаційні засади участі 

підрозділів оперативної 

служби Національної 

поліції України у протидії 

кримінальним 

правопорушенням у сфері 

економіки 

Алейниченко О.М. 

д.ю.н., доц. 

Дараган В.В. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

24.02.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

875 Екстрадиція, як різновид 

міжнародної правової 

допомоги у кримінальному 

провадженні 

Бадалова Т.Г. 

к.ю.н. 

Федченко В.М. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення та співпадає з 

темою Лаврик А.Л. 

«Кримінальна процесуальна 

характеристика екстрадиції» 

(№ 922 цього Переліку) 

876 Застосування запобіжних 

заходів під час досудового 

розслідування 

кримінальних проступків 

Крамаренко О.В. 

к.ю.н., доц. 

Солдатенко О.А. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема співпадає з темами 

Воробей А.О. «Інститут 

досудового розслідування 

кримінальних проступків у 

кримінальному 

процесуальному праві 

України» (№ 883 цього 

Переліку); 

Кузнецова О.М. «Слідчі 

(розшукові) дії під час 

досудового розслідування 

кримінальних проступків: 

кримінальний процесуальний 
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та криміналістичний аспект» 

(№ 926 цього Переліку);  

Торжинської Т.В. 

«Особливості досудового 

розслідування та судового 

розгляду кримінальних 

проступків»  

(№ 929 цього Переліку); 

Щербак К.В. «Повноваження 

прокурора у кримінальному 

провадженні щодо 

розслідування кримінальних 

проступків»  

(№ 946 цього Переліку); 

Бугайова Я.Ю. «Досудове 

розслідування кримінальних 

проступків» 

(№ 950 цього Переліку) 

877 Реалізація права на 

ефективний засіб 

юридичного захисту на 

досудовому провадженні в 

кримінальному процесі 

України 

Осадчий П.В. 

к.ю.н. 

Мельниченко А.В. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема є занадто широкою 

 

878 Організаційно-тактичне 

забезпечення розслідування 

доведення до самогубства 

особи, яка перебувала в 

матеріальній або іншій 

залежності 

Семак С.В. 

д.ю.н., проф. 

Чаплинський К.О. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення та відмежування від 

уже захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій  

(Керик Л.І. «Криміналістична 

характеристика та основи 

розслідування доведення до 

самогубства», 2013 р.) 

879 Організація та тактика 

використання негласних 

позаштатних працівників в 

процесі оперативного 

Сур І.С. 

д.ю.н., доц. 

Дараган В.В. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

28.10.2021 Тема є занадто вузькою 
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обслуговування території 

підрозділами кримінальної 

поліції 

справ 

880 Процесуальна діяльність 

захисника під час 

застосування неізоляційних 

запобіжних заходів 

Федосєєв Є.О. 

к.ю.н. 

Лазарева Д.В. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

881 Процесуальна діяльність 

слідчих Національної 

поліції України щодо 

виявлення, розкриття та 

розслідування фактів 

привласнення, розтрати 

майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання 

службовим становищем 

Фендрик Ю.В. 

к.ю.н. 

Гриза О.В. 

Дніпропетровсь

кий державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема потребує редакційного 

уточнення 

882 Аналітичні методи пізнання 

в діяльності слідчого 

Барган С.С. к.ю.н., доц. 

Кубарєв І.В. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

883 Інститут досудового 

розслідування 

кримінальних проступків у 

кримінальному 

процесуальному праві 

України 

Воробей А.О. к.ю.н., проф. 

Волобуєва О.О. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.10.2021 Тема співпадає з темами 

Крамаренко О.В. 

«Застосування запобіжних 

заходів під час досудового 

розслідування кримінальних 

проступків» 

(№ 876 цього Переліку); 

Кузнецова О.М. «Слідчі 

(розшукові) дії під час 

досудового розслідування 

кримінальних проступків: 

кримінальний процесуальний 

та криміналістичний аспект» 

(№ 926 цього Переліку);  
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Торжинської Т.В. 

«Особливості досудового 

розслідування та судового 

розгляду кримінальних 

проступків»  

(№ 929 цього Переліку); 

Щербак К.В. «Повноваження 

прокурора у кримінальному 

провадженні щодо 

розслідування кримінальних 

проступків»  

(№ 946 цього Переліку); 

Бугайова Я.Ю. «Досудове 

розслідування кримінальних 

проступків» 

(№ 950 цього Переліку) 

884 Наукові і правові основи 

використання поліграфа в 

кримінальному 

провадженні 

Градун С.А. к.ю.н., проф. 

Волобуєва О.О. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.10.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми.  

Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій  

(Мотлях О.І. «Поліграф: 

наукова природа походження, 

нормативно-правове 

регулювання та допустимі 

межі застосування», 2012 р.; 

Вагіна О.В. «Психологічні 

чинники використання 

поліграфних опитувань осіб 

правоохоронними органами 

України», 2018 р.) 

885 Методика розслідування 

порушення правил безпеки 

дорожнього руху або 

експлуатації транспорту, 

Коломієць В.В. к.ю.н. 

Тарасенко О.С. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх 

27.10.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 
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особами, які керують 

транспортними засобами 

справ (Колеснік І.І. «Методика 

розслідування злочинів проти 

безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту»,  

2017 р.) 

886 Процесуальний і тактичний 

аспекти пред’явлення для 

впізнання 

Нирка Є.О. к.ю.н., проф. 

Волобуєва О.О. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

887 Реалізація негласних 

заходів в кримінальному 

провадженні 

Татаренко С.В. к.ю.н. 

Шапарь А.О. 

Донецький 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

888 Основи методики 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень проти 

захисника чи представника 

особи 

Чернявська К.А. к.ю.н., проф. 

Коваленко В.В. 

Луганський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

889 Оскарження рішень 

слідчого, дізнавача та 

прокурора під час 

досудового розслідування 

та судового розгляду 

Луб Р.А. к.ю.н., доц. 

Бондар В.С. 

Луганський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

25.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

890 Теоретико-правові та 

організаційно-тактичні 

засади обшуку 

Кудінова Ю.О. к.ю.н., проф. 

Коваленко В.В. 

Луганський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ імені 

Е.О. Дідоренка 

25.11.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми. 

Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій  

(Комарова М.В. «Правові та 

організаційні засади обшуку у 

кримінальному провадженні», 
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2019 р.; Нечваль А.О. «Тактика 

обшуку у житлі та іншому 

володінні особи», 2020 р.) 

891 Проведення оперативно-

технічних заходів та 

негласних слідчих 

(розшукових) дій із 

застосуванням технічних 

засобів підрозділами 

оперативно-технічних 

заходів Національної 

поліції 

Веселовська Т.С. д.ю.н., проф. 

Мовчан А.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

29.09.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

892 Правові та організаційно-

тактичні засади 

використання 

кримінального аналізу 

оперативними підрозділами 

Національної поліції 

Моца В.В. д.ю.н., проф. 

Мовчан А.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

29.09.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

893 Виявлення підрозділами 

Національної поліції 

зловживання владою або 

службовим становищем у 

бюджетній сфері 

Подубінський І.Б. к.ю.н., доц. 

Баб’як А.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

29.09.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

894 Правові та організаційно-

тактичні засади діяльності 

оперативних підрозділів 

щодо протидії 

організованій злочинності 

Яблонський Р.С. д.ю.н., проф. 

Мовчан А.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

29.09.2021 Тема є занадто широкою та 

потребує редакційного 

уточнення 

895 Оцінка показань учасників 

кримінального 

провадження в суді першої 

інстанції 

Рижий О.А. к.ю.н., доц. 

Марко С.І. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема портебує редакційного 

уточнення 

896 Протидія розслідуванню 

порушень правил безпеки 

дорожнього руху та засоби 

Струж П.В. к.ю.н., проф. 

Благута Р.І. 

 

Львівський 

державний 

університет 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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її подолання внутрішніх 

справ 

897 Доказування під час 

досудового розслідування 

кримінальних проваджень 

про створення не 

передбачених законом 

воєнізованих або збройних 

формувань 

(змінена тема) 

Коць Є.П. к.ю.н., доц. 

Кунтій А.І. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

24.02.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 

(Дударець Р.М. «Розслідування 

створення не передбачених 

законом воєнізованих або 

збройних формувань», 2020 р.) 

898 Застосування форм 

здійснення оперативно-

розшукової діяльності 

підрозділами Національної 

поліції України 

(змінена тема) 

Рибчинський Е.Р. к.ю.н., доц. 

Баб’як А.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

26.05.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

уточнення 

899 Використання у 

кримінальному 

провадженні інформації 

про хід та результати 

проведення під час 

досудового розслідування 

процесуальних дій, 

зафіксованої технічними 

засобами 

(уточнена тема) 

Поляк Ю.П. к.ю.н., доц. 

Шехавцов Р.М. 

 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

30.08.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

900 Правове та організаційно-

тактичне забезпечення 

кримінального 

провадження, дружнього до 

дитини 

(уточнена тема) 

Червінко М.В. к.ю.н., доц. 

Дуфенюк О.М. 

 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

30.08.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

901 Функція захисту під час 

виконання процесуальних 

рішень детективів 

Кулинич М.-М.А. д.ю.н., проф.  

Басиста І.В. 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх 

30.12.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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справ 

902 Початковий етап 

розслідування незаконного 

збагачення 

Сванадзе Л. д.ю.н., проф. 

Сергеєва Д.Б. 

Навчально-

науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

25.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

903 Інформатизація 

кримінального 

провадження як напрям 

розвитку кримінальної 

процесуальної політики 

України 

Варивода І.М. к.ю.н., доц. 

Микитин Ю.І. 

Навчально-

науковий 

юридичний 

інститут 

Прикарпатськог

о національного 

університету ім. 

В.Стефаника 

22.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

904 Зловживання 

процесуальними правами у 

кримінальному 

провадженні 

Вознюк О.Л. к.ю.н., доц. 

Хабло О.Ю. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

28.09.2021 Тема є занадто широкою 

905 Розслідування 

кримінальних 

правопорушень, пов’язаних 

із державним 

фінансуванням галузі 

охорони здоров’я в умовах 

епідемії 

Харкевич Ю.І. к.ю.н., доц. 

Вакулик О.О. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

28.09.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

906 Процесуальне керівництво 

як форма прокурорського 

нагляду за додержанням 

законів під час досудового 

розслідування 

Бібікова М.О. к.ю.н., доц. 

Никоненко М.Я. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення  

907 Участь прокурора у 

проведенні оперативно-

розшукових заходів та 

Вишневський С.А. д.ю.н., проф. 

Василинчук В.І. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

26.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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негласних слідчих 

(розшукових) дій під час 

розкриття та розслідування 

кримінальних 

правопорушень проти 

довкілля 

справ 

908 Методика розслідування 

шахрайств на ринку 

нерухомості, вчинених 

щодо осіб похилого віку 

Дмитренко А.О. к.ю.н., доц. 

Александренко 

О.В. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

909 Виявлення та 

розслідування підрозділами 

Державного бюро 

розслідувань України 

одержання неправомірної 

вигоди працівниками 

правоохоронних органів та 

суддями 

Купін І.В. к.ю.н., доц. 

Тарасенко О.С. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

910 Підозрюваний як учасник 

кримінального 

провадження 

Панайотов Є.О. к.ю.н., доц. 

Кубарєва О.В. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми. 

Тема співпадає з темою 

Ювшин В.В. «Забезпечення 

прав і свобод підозрюваного на 

стадії досудового 

розслідування» 

(№ 916 цього Переліку) 

911 Підстави обмеження права 

на свободу та особисту 

недоторканність при 

застосуванні запобіжних 

заходів 

Перушко М.О. к.ю.н., доц. 

Хабло О.Ю. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми.  

Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій 

(Волков К.Д. «Забезпечення 

права особи на свободу та 

особисту недоторканність під 

час застосування запобіжних 
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заходів у кримінальному 

провадженні», 2015 р.; 

Мірковець В. «Забезпечення 

права на свободу та особисту 

недоторканість при 

застосуванні заходів 

забезпечення кримінального 

провадження», 2021 р.)  

912 Кримінальне провадження 

щодо адвоката з 

урахуванням практики 

Європейського суду з прав 

людини 

Шаповал О.В. к.ю.н., доц. 

Мельник О.В. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

26.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

913 Кримінальні 

процесуальні засади участі 

захисника під час 

досудового слідства щодо 

народного депутата 

України 

Григорук В.О. к.ю.н., доц. 

Терещенко Ю.В. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема є занадто вузькою та 

потребує редакційного 

уточнення 

914 Процесуальний порядок 

досудового розслідування 

корупційних кримінальних 

правопорушень у сфері 

службової діяльності 

Пеліван І.С. к.ю.н., доц. 

Хахуцяк О.Ю. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

915 Використання негласних 

співробітників у протидії 

організованій злочинності 

оперативними підрозділами 

Національної поліції 

України 

Худенко М.М. д.ю.н., проф. 

Василинчук В.І. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

916 Забезпечення прав і свобод 

підозрюваного на стадії 

досудового розслідування 

Ювшин В.В. д.ю.н., доц. 

Шевчишен А.В. 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми. Тема 

співпадає з темою Панайотова 

Є.О. «Підозрюваний як 

учасник кримінального 

провадження» 
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(№ 910 цього Переліку) 

917 Дотримання прав особи під 

час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів 

у доказуванні 

Ламах К.Т. д.ю.н., проф. 

Колесник В.А. 

Національна 

академія 

Служби безпеки 

України 

25.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

918 Залучення обізнаних осіб 

при проведенні обшуку 

Коваленко О.О. д.ю.н., проф. 

Щербаковський 

М.Г. 

Національний 

науковий центр 

«Інститут 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства 

юстиції України 

22.12.2021 Тема є занадто вузькою 

919 Використання спеціальних 

знань під час розслідування 

злочинів, скоєних за 

допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій 

у сфері обігу наркотиків 

Чекін Д.О. д.ю.н., проф. 

Петрова І.А. 

Національний 

науковий центр 

«Інститут 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства 

юстиції України 

22.12.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

920 Методика розслідування 

незаконних дій з 

документами на переказ, 

платіжними картками та 

іншими засобами доступу 

до банківських рахунків, 

електронними грошима, 

обладнанням для їх 

виготовлення 

(зміна теми) 

Бараш Л.Є. д.ю.н., проф. 

Степанюк Р.Л. 

Національний 

науковий центр 

«Інститут 

судових 

експертиз ім. 

Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

Міністерства 

юстиції України 

22.12.2021 Тема співпадає з темою  

Нестеренко Р.О. «Методика 

розслідування шахрайств з 

банківськими картами» 

(№ 940 цього Переліку) 

 

921 Особливості проведення 

досудового розслідування 

Смоляр І.Е. к.ю.н., доц. 

Хижняк Є.С. 

Національний 

університет 

30.11.2021 Тема є занадто вузькою 
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за участі викривача 

(зміна теми) 

 «Одеська 

юридична 

академія» 

922 Кримінальна процесуальна 

характеристика екстрадиції 

Лаврик А.Л. д.ю.н., проф. 

Аркуша Л.І. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

17.05.2021 Тема співпадає з темою 

Бадалової Т.Г. «Екстрадиція, 

як різновид міжнародної 

правової допомоги у 

кримінальному провадженні» 

(№ 875 цього Переліку) 

923 Кримінальний 

процесуальний аналіз 

огляду місця події як 

слідчої (розшукової) дії 

Клепіковський 

В.Г. 

д.ю.н., проф. 

Аркуша Л.І. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

17.05.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

924 Методика розслідування 

обігу наркотичних засобів 

Наумович І.С. д.ю.н., проф. 

Загородній В.Є. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

925 Реалізація галузевих засад 

кримінального процесу в 

апеляційному провадженні 

Журавльов О.Г. к.ю.н., доц. 

Смирнов М.І. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

926 Слідчі (розшукові) дії під 

час досудового 

розслідування 

кримінальних проступків: 

кримінальний 

процесуальний та 

криміналістичний аспект 

Кузнецов О.М. д.ю.н., проф. 

Аркуша Л.І. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення. 

Тема співпадає з темами  

Крамаренко О.В. 

«Застосування запобіжних 

заходів під час досудового 

розслідування кримінальних 

проступків»  

(№ 876 цього Переліку) ; 

Воробей А.О. «Інститут 

досудового розслідування 
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кримінальних проступків у 

кримінальному 

процесуальному праві 

України» (№ 883 цього 

Переліку); 

Торжинської Т. В. 

«Особливості досудового 

розслідування та судового 

розгляду кримінальних 

проступків»  

(№ 929 цього Переліку); 

Щербак К.В. «Повноваження 

прокурора у кримінальному 

провадженні щодо 

розслідування кримінальних 

проступків»  

(№ 946 цього Переліку);  

Бугайова Я.Ю. «Досудове 

розслідування кримінальних 

проступків») 

(№ 950 цього Переліку) 

927 Забезпечення прав при 

затриманні окремої 

категорії осіб 

Драгунов В.В. к.ю.н., доц. 

Гуртієва Л.М. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

928 Нереабілітуючі підстави 

для закриття кримінального 

провадження при 

розслідуванні податкових 

кримінальних 

правопорушень 

Пришедько О.Л. к.ю.н., доц. 

Мурзановська 

А.В. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

929 Особливості досудового 

розслідування та судового 

розгляду кримінальних 

проступків 

Торжинська Т.В. к.ю.н., доц. 

Стоянов М.М. 

 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

30.11.2021 Тема співпадає з темами  

Крамаренко О.В. 

«Застосування запобіжних 

заходів під час досудового 
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академія» розслідування кримінальних 

проступків»  

(№ 876 цього Переліку) ; 

Воробей А.О. «Інститут 

досудового розслідування 

кримінальних проступків у 

кримінальному 

процесуальному праві 

України» (№ 883 цього 

Переліку); 

Кузнецова О.М. «Слідчі 

(розшукові) дії під час 

досудового розслідування 

кримінальних проступків: 

кримінальний процесуальний 

та криміналістичний аспект»; 

(№ 926 цього Переліку); 

Щербак К.В. «Повноваження 

прокурора у кримінальному 

провадженні щодо 

розслідування кримінальних 

проступків»  

(№ 946 цього Переліку);  

Бугайова Я.Ю. «Досудове 

розслідування кримінальних 

проступків») 

(№ 950 цього Переліку) 

930 Правові та організаційно-

тактичні засади проведення 

негласних слідчих 

(розшукових) дій при 

розслідуванні злочинів, 

учинених із використанням 

службовою особою 

повноважень 

Балаянц Б.А. к.ю.н., доц. 

Холостенко А.В. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

 

931 Організаційно-тактичні Деренько О.І. к.ю.н. Одеський 28.10.2021 Тема є занадто широкою, 
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засади виявлення та 

розслідування корисливих 

злочинів, учинених 

неповнолітніми 

Теплюк І.О. 

 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

сформульована некоректно та 

потребує редакційного 

уточнення 

932 Процесуальні вимоги в 

кримінальному 

провадженні в контексті 

практики Європейського 

Суду з прав людини 

Зеленцов О.П. к.ю.н., доц. 

Дроздова О.В. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

933 Особливості здійснення 

кримінального 

провадження щодо 

адвоката як окремої 

категорії осіб 

Ісмайлова Д.А. к.ю.н. 

Берназ П.В. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

934 Застосування заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження в 

кримінальному судочинстві 

щодо злочинів проти 

безпеки руху та 

експлуатації транспорту 

Кім М.М. к.ю.н., проф. 

Смоков С.М. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 

935 Доказування в 

кримінальних 

провадженнях, пов’язаних 

із пожежами, які призвели 

до масового травмування та 

загибелі людей 

Михайловський 

П.Ю. 

к.ю.н. 

Бех О.В. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

936 Особливості доказування в 

кримінальних 

провадженнях в умовах 

надзвичайних правових 

режимів 

Нікішев О.В. к.ю.н. 

Бех О.В. 

 

Одеський 

державний 

університет 

внутрішніх 

справ 

28.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

937 Забезпечення 

конституційних прав 

людини при здійсненні 

Стукаленко Г.В. к.ю.н., проф. 

Смоков С.М. 

 

Одеський 

державний 

університет 

28.10.2021 Тема є занадто широкою 
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досудового розслідування внутрішніх 

справ 

938 Застосування прецедентної 

практики Європейського 

Суду з прав людини при 

реалізації функції 

правничої допомоги та 

захисту в кримінальному 

процесі 

Охрименко С.С. д.ю.н., проф. 

Тертишник В.М. 

Університет 

митної справи 

та фінансів 

25.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

939 Реалізація захисником 

повноважень зі збирання 

доказів у кримінальному 

провадженні 

Нечаєва І.О. к.ю.н., доц. 

Абламський С.Є. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

27.04.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

940 Методика розслідування 

шахрайств з банківськими 

картами 

 

Нестеренко Р.О. д.ю.н., проф. 

Степанюк Р.Л. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

25.05.2021 Тема співпадає з темою  

Бараш Л.Є. «Методика 

розслідування незаконних дій з 

документами на переказ, 

платіжними картками та 

іншими засобами доступу до 

банківських рахунків, 

електронними грошима, 

обладнанням для їх 

виготовлення» 

(№ 920 цього Переліку) 

941 Досудове розслідування у 

кримінальному 

провадженні щодо 

застосування примусових 

заходів медичного 

характеру 

Пономаренко Г.С. к.ю.н., доц. 

Абламський С.Є. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

01.11.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 

942 Методика розслідування 

домагань дитини для 

сексуальних цілей 

Яцик Ю.Г. д.ю.н., проф. 

Степанюк Р.Л. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

01.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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943 Методика розслідування 

корупційних злочинів, 

поєднаних з отриманням 

неправомірної вигоди 

Гаврилюк І.Д. д.ю.н., проф. 

Степанюк Р.Л. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

01.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення  

944 Застосування заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження щодо 

неповнолітніх 

Вознюк Д.І. к.ю.н., доц. 

Романюк В.В. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

945 Теоретичні та правові 

основи забезпечення 

безпеки працівників 

правоохоронних органів у 

кримінальному 

провадженні 

Мамедов Е.Ф. к.ю.н. 

Хань О.О. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

946 Повноваження прокурора у 

кримінальному 

провадженні щодо 

розслідування 

кримінальних проступків 

Щербак К.В. к.ю.н. 

Заворіна О.П. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

30.11.2021 Тема співпадає з темами  

Крамаренко О.В. 

«Застосування запобіжних 

заходів під час досудового 

розслідування кримінальних 

проступків»  

(№ 876 цього Переліку) ; 

Воробей А.О. «Інститут 

досудового розслідування 

кримінальних проступків у 

кримінальному 

процесуальному праві 

України» (№ 883 цього 

Переліку); 

Торжинської Т.В. 

«Особливості досудового 

розслідування та судового 

розгляду кримінальних 

проступків»  

(№ 929 цього Переліку); 
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Кузнецова О.М. «Слідчі 

(розшукові) дії під час 

досудового розслідування 

кримінальних проступків: 

кримінальний процесуальний 

та криміналістичний аспект»; 

(№ 926 цього Переліку); 

Бугайова Я.Ю. «Досудове 

розслідування кримінальних 

проступків») 

(№ 950 цього Переліку) 

947 Досудове розслідування 

кримінальних 

правопорушень, пов’язаних 

з домашнім насильством 

Гонтаренко В.П. к.ю.н., доц. 

Абламський С.Є. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

22.12.2021 Тема дослідження потребує 

відмежування від уже 

захищених робіт та 

затверджених тем дисертацій  

(Іщенко Т.В. «Розслідування 

домашнього насильства»,  

2021 р.) 

Тема співпадає з темою  

Комаринської Ю.Б. 

«Теоретичні основи та 

практика розслідування 

кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із домашнім 

насильством» 

(№ 769 цього Переліку) 

948 Тимчасовий доступ до 

речей і документів, що 

містять відомості, які 

можуть становити 

лікарську таємницю 

Ромейко А.В. к.ю.н., доц. 

Романюк В.В. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

22.12.2021 Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 

949 Допустимість як 

властивість доказів в 

кримінальному процесі 

Тесленко І.О. к.ю.н., доц. 

Кочура О.О. 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх 

справ 

22.12.2021 Виникають сумніви щодо 

актуальності теми 
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950 Досудове розслідування 

кримінальних проступків 

Бугайов Я.Ю. к.ю.н., доц. 

Слінько Д.С. 

Харківський 

національний 

університет 

імені В.Н. 

Каразіна 

19.11.2021 Тема співпадає з темами  

Крамаренко О.В. 

«Застосування запобіжних 

заходів під час досудового 

розслідування кримінальних 

проступків» (№ 876 цього 

Переліку); 

Воробей А.О. «Інститут 

досудового розслідування 

кримінальних проступків у 

кримінальному 

процесуальному праві 

України» (№ 883 цього 

Переліку); 

Кузнецова О. М. «Слідчі 

(розшукові) дії під час 

досудового розслідування 

кримінальних проступків: 

кримінальний процесуальний 

та криміналістичний аспект» 

(№ 926 цього Переліку); 

Торжинської Т.В. 

«Особливості досудового 

розслідування та судового 

розгляду кримінальних 

проступків» (№ 929 цього 

Переліку); 

Щербак К.В. «Повноваження 

прокурора у кримінальному 

провадженні щодо 

розслідування кримінальних 

проступків» (№ 946 цього 

Переліку)  

951 Спрощені порядки 

кримінального 

провадження в стадії 

Балов П.О. 

к.ю.н., доц. 

Крушинський 

С.А. 

Хмельницький 

університет 

управління та 

25.10.2021 

Тема сформульована 

некоректно, потребує 

редакційного уточнення 
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досудового розслідування права імені 

Леоніда 

Юзькова 

952 Навідні запитання як засіб 

комунікації в 

кримінальному 

провадженні 

 

Конюшин Ю.І. к.ю.н., доц. 

Береський Я.О. 

 

Юридичний 

факультет 

Львівського 

національного 

університету ім. 

Івана Франка 

24.11.2021 Тема є занадто вузькою 
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СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА Й АДВОКАТУРА 

(12.00.10) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

953 Принцип незмінюваності суддів 

в судочинстві України 

Бабко В.В. к.ю.н., доц. 

Легких К.В. 

Академія адвокатури 

України 

21.01.2021 

954 Забезпечення Вищою радою 

правосуддя принципу 

незалежності судді 

Глущенко А.О. д.ю.н., проф. 

Бірюкова А.М. 

Академія адвокатури 

України 

21.01.2021 

955 Система оцінювання діяльності 

суддів в контексті міжнародних 

практик 

Куліков О.П. д.ю.н., проф. 

Бірюкова А.М. 

Академія адвокатури 

України 

21.01.2021 

956 Забезпечення доступу до 

правосуддя в транзитивних 

умовах 

(зміна теми) 

Козакевич О.М. к.ю.н., доц. 

Скуріхін С.М. 

 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія» 

15.02.2021 

957 Правове регулювання 

доброчесності судді 

Білоус І.О. к.ю.н., доц. 

Іванцова А.В. 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

958 Судова система в умовах 

інформаційної трансформації 

Губський В.Є. к.ю.н., доц. 

Бородіна І.В. 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

959 Добір кандидатів на посаду 

прокурора 

Юревич М.В. к.ю.н., доц. 

Русанова І.О. 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 



 155 

960 Організаційно-правові основи 

діяльності адвоката під час 

виконання рішень судів 

Жаботинський І.В. д.ю.н., доц. 

Овчаренко О.М. 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 

961 Механізм реалізації судової 

влади у кримінальному 

провадженні 

Романюк М.Ф. к.ю.н., доц. 

Хитра А.Я. 

 

Львівський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

30.12.2021 

 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням кримінально-правових наук НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата 

затверджен

ня 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

962 Правосуддя, дружнє до дітей: 

цивільно-правовий аспект 

Кричина А.В. д.ю.н., проф.  

Ізарова І.О. 

Навчально-науковий 

інститут права 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

25.10.2021 Тема сформульована 

некоректно, 

потребує 

редакційного 

уточнення 

963 Організація і тактика 

адвокатського розслідування 

Кухарук І.М. к.ю.н., доц. 

Чіпко Н.В. 

 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія» 

07.05.2021 Тема сформульована 

некоректно, 

потребує 

редакційного 

уточнення 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

(12.00.11) 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата затвердження 

(число, місяць, рік) 

964 Тлумачення міжнародних 

договорів (сучасні теорії та 

практики) 

Албу А.А. д.ю.н., проф. 

Буроменський М.В. 

Навчально-науковий 

юридичний інститут 

Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника 

 

22.06.2021 

965 Модель перехідного правосуддя 

в сучасному міжнародному праві  

Філатов В.В. д.ю.н., проф. 

Лютіков П.С. 

Університет митної справи та 

фінансів 

25.10.2021 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

консультант 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

966 Міжнародний механізм 

забезпечення права на 

достатній життєвий рівень 

Фоміна Л.О. д.ю.н., проф.  

Сироїд Т.Л.  

Харківський 

національний 

університет 

імені В.Н. 

Каразіна 

29.11.2021 Тема є занадто вузькою 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 
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967 Порівняльно-правовий аналіз 

вирішення локальних 

військових конфліктів у 

сучасному світі: досвід для 

України 

Тронько О.О. 

д.ю.н., проф. 

Бережна К.В. 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

18.11.2021 

968 Відповідальність держави за 

порушення норм міжнародного 

гуманітарного права в умовах 

незаконного контролю території 

іншої держави 

Демченко Я.В. д.ю.н., с.н.с. 

Кресін О.В. 

Інститут держави і 

права імені 

В.М. Корецького 

НАН України 

20.05.2021 

969 Становлення та розвиток 

заборони використання 

протипіхотних мін у 

міжнародному гуманітарному 

праві 

Калитенко І.О. д.ю.н., проф. 

Денисов В.Н. 

Інститут держави і 

права імені 

В.М. Корецького 

НАН України 

01.07.2021 

970 Міжнародно-правові засади 

боротьби з морським 

піратством 

Белінська А.О. к.ю.н., проф.  

Дір І.Ю. 

Київський університет права 

НАН України 

17.12.2021 

971 Торгівля анатомічними 

матеріалами людини: 

міжнародно-правовий аспект 

Григорян К.Г. д.ю.н.  

Островська Б.В. 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

29.11.2021 

972 Міжнародно-правові механізми 

переселення біженців в умовах 

світової міграційної кризи 

Димов Д.Б. к.ю.н., доц. 

Грушко М.В. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

973 Aut dedere aut judicare’ principle 

in international law 

Кос’яненко С.О. д.ю.н., проф. 

Андрейченко С.С. 

 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

30.11.2021 

974 Правові засади боротьби зі 

зміною клімату в праві 

Європейського Союзу 

Полич В.П. д.ю.н., проф. 

Яковюк І.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.12.2021 

975 Міжнародно-правове 

регулювання застосування 

штучного інтелекту в судовій 

системі 

Веніславський Ф.Ф. д.ю.н., проф. 

Сердюк О.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 
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976 Міжнародно-правове 

регулювання здійснення 

інспекцій у сфері контролю над 

озброєнням 

Кудінова А.О. к.ю.н., доц. 

Кудас І.Б. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

977 Міжнародно-правовий статус 

Міжнародної фінансової 

корпорації 

Тарасова К.В. к.ю.н., доц. 

Стешенко В.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

978 Консультативна компетенція 

міжнародних судів з прав 

людини 

Полежака К.О. к.ю.н., доц. 

Сіваш О.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

979 Проблема часу у міжнародному 

публічному праві 

Хатунцева Д.О. д.ю.н., доц. 

Тарасов О.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

980 International legal regulation of 

economic integration of countries 

within the North American Free 

Trade zone (NAFTA) 

Габрошвілі С.Й. д.ю.н., проф. 

Яковюк І.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

981 Регулювання ЄС щодо протидії 

відмиванню коштів, отриманих 

злочинним шляхом, у сфері 

електронних розрахунків 

Гончаренко Д.В. д.ю.н., доц. 

Щокін Ю.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

982 Правове регулювання 

вирішення міждержавних 

спорів Міжнародним 

трибуналом з морського права 

Козирєва А.К. к.ю.н., проф. 

Трагнюк О.Я. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

983 Міжнародно-правові основи 

забезпечення продовольчої 

безпеки 

Ольховська А.-М.А. д.ю.н., проф. 

Білоусов Є.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

984 Міжнародно-правові засади 

забезпечення енергетичної 

безпеки 

Рєзникова Д.А. д.ю.н., проф. 

Білоусов Є.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

985 Консультативна юрисдикція 

Європейського суду з прав 

людини та її роль у розвитку 

захисту прав людини 

Ульяненко М.Г. к.ю.н., доц. 

Жуков І.М. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 
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986 Інститут почесних консулів в 

міжнародному праві в епоху 

регіоналізації та глобалізації 

Шевченко Е.О. д.ю.н., проф. 

Яковюк І.В. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

987 
Суверенні права народу в 

сучасному міжнародному праві 
Мачарашвілі Р.Б. 

д.ю.н. 

Кожевнікова В.О. 

Хмельницький університет 

управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

25.10.2021 

 

Теми, щодо яких висловлені зауваження 

відділенням державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України 

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова 

установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

988 Проблеми імплементації 

міжнародно-правового 

механізму охорони 

всесвітньої природної 

спадщини в законодавство 

України 

Ковбаснюк 

А.Р. 

д.ю.н., проф. 

Шемшученко 

Ю.С. 

Інститут 

держави і 

права імені 

В.М. 

Корецького 

НАН України 

28.01.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного 

уточнення 

989 Сучасні тенденції та 

механізми їх реалізації у 

міжнародному 

інвестиційному праві 

Кропова А.С. к.ю.н., проф.  

Дір І.Ю. 

Київський 

університет 

права НАН 

України 

17.12.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного 

уточнення 
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

(12.00.12) 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

 

 

№ 

Назва дисертації Виконавець Науковий керівник Наукова установа 

(заклад вищої освіти) 

Дата 

затвердження 

(число, місяць, 

рік) 

990 Державний суверенітет в 

умовах глобалізації: 

філософсько-правовий аналіз 

Чех М.О. д.філос.н., проф. 

Данильян О.Г. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

23.11.2021 

 

 

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

 

№ Назва дисертації Виконавець Науковий 

керівник 

Наукова установа 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата 

затверджен

ня 

(число, 

місяць, рік) 

Зміст зауваження 

991 Заборона як метод 

правового регулювання 

Кельман Р.М. д.ю.н., проф. 

Токарська А.С. 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

18.10.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

(наприклад, «Заборона як 

правовий засіб у системі 

правового регулювання»)  

992 Гносеологія органічних 

законів суспільства: 

метаантропологічні 

цінності 

Щербай І.Р. д.ю.н., проф. 

Сливка С.С. 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

18.10.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує суттєвого 

переформулювання 

993 Філософсько-методологічні 

засади компаративного 

світогляду у вітчизняному 

та зарубіжному 

правознавстві 

Голик С.В. к.ю.н. доц.  

Ткаченко О.В. 

Приватний заклад 

вищої освіти 

«Київський 

міжнародний 

університет» 

25.11.2021 Тема є занадто широкою, 

сформульована некоректно 

(викликає заперечення 

терміносполучення 

«компаративний світогляд») 
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994 Сутність та реалізація прав 

людини в умовах пандемії: 

філософсько-правове 

дослідження 

Казацький В.Д. д.філос.н., 

проф. 

Дзьобань О.П. 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

23.11.2021 Тема сформульована некоректно, 

потребує редакційного уточнення 

(пропонується більш лаконічне 

формулювання: «Права людини в 

умовах пандемії: філософсько-

правове дослідження»)  

995 
Референдум як 

архітектонічний 

елемент правової 

реальності 

Белінський Д.С. 
д.ю.н., проф. 

Вовк В.М. 

Хмельницький 

університет 

управління та права 

імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

Тема є занадто вузькою та 

потребує редакційного уточнення 

 

996 

Суд і правосуддя в історії 

європейської правової 

думки 

Слободянюк І.Г. 
д.ю.н., проф. 

Вовк В.М. 

Хмельницький 

університет 

управління та права 

імені Леоніда 

Юзькова 

25.10.2021 

Тема є занадто широкою 

 

 


