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Вступ
Видання «Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і 

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

До Переліку включені теми докторських та кандидатських дисертацій, 
які були затверджені вченими радами вищих юридичних закладів освіти, 
юридичних факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю 
України протягом 2014 р. 

Цим виданням Національна академія правових наук України ставить за 
мету поширення інформації серед наукової громадськості щодо основних 
напрямів дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні. Сподіваємось, 
що це дасть змогу вченим радам вищих юридичних закладів освіти, юридич-
них факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю, науковим 
керівникам, аспірантам та пошукувачам здійснювати планування науково-до-
слідної роботи, проводити дисертаційні дослідження з найбільш актуальних 
проблем держави і права, уникати повторення та дублювання тематики, за-
безпечувати ефективність наукових досліджень.

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

За певною спеціальністю спочатку подаються докторські, а потім канди-
датські дисертації. У відповідних графах вказано тему дисертації, її виконав-
ця, наукового керівника (консультанта), наукову установу, в якій виконується 
робота, та дату затвердження теми дисертаційного дослідження. Теми ди- 
сертаційних досліджень подаються із збереженням їх мовностилістичних 
особливостей – у тому вигляді, як вони були затверджені вченими радами 
відповідних закладів і установ, за винятком явних орфографічних помилок.

Усі теми дисертаційних досліджень пройшли рецензування координацій-
них бюро відділень Національної академії правових наук України, які проана-
лізували теми на їх відповідність конкретній спеціальності, оцінили їх акту-
альність, коректність формулювання, вказали на доцільність розробки певних 
напрямів дисертаційних досліджень тощо.
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У 2014 р. у цілому збереглася динаміка поступового зменшення затвер-
дження кількості тем з юридичних наук. Усього у 2014 р. в Україні затвердже-
но 1309 тем дисертаційних досліджень за спеціальністю 12.00, що на 217 тем 
(14,21 %) менше, ніж у 2013 р.

Аналіз тем за різними спеціальностями показує таке їх співвідношення: 
за спеціальністю 12.00.01 – 111 тем (8,47 %);
за спеціальністю 12.00.02 − 45 тем (3,4 %);
за спеціальністю 12.00.03 − 201 тема (15,22 %),
за спеціальністю 12.00.04 − 46 тем (3,5 %);
за спеціальністю 12.00.05 − 65 тем (4,92 %);
за спеціальністю 12.00.06 − 38 тем (2,88 %);
за спеціальністю 12.00.07 − 236 тем (18,01 %);
за спеціальністю 12.00.08 − 185 тем (14,09 %);
за спеціальністю 12.00.09 − 259 тем (19,62 %);
за спеціальністю 12.00.10 – 50 тем (3,78 %);
за спеціальністю 12.00.11 − 51 тема (3,86 %);
за спеціальністю 12.00.12 − 21 тема (1,6 %);
за спеціальністю 12.00.13 − 1 тема (0,08 %).
Найбільше тем було затверджено за спеціальністю 12.00.09 – криміналь-

ний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова ді-
яльність – 259 тем (19,62 % від загальної кількості тем). Найменше тем за-
тверджено за новою спеціальністю, запровадженою у 2014 р., – 12.00.13 – 
інформаційне право, право інтелектуальної власності – 1 тема (0,08 % від 
загальної кількості тем).

Аналіз тематики показує, що деякі напрями юридичної науки досліджу-
ються недостатньою мірою. Так, незважаючи на підписання Угоди про асоці-
ацію між Україною та Європейським Союзом у 2014 р., питанням європейської 
інтеграції вітчизняної правової системи присвячено лише 12 тем (0,9 %). 
Актуальним питанням реформи трудового права та права соціального забез-
печення було присвячено лише 65 дисертаційних досліджень, що складає 
4,92 % від загальної кількості. З проблем розвитку земельного, аграрного, 
екологічного та природоресурсного права затверджено лише 38 тем (2,88 %).

Серед юридичних закладів, у яких затверджуються теми, найбільше тем 
затверджуються вищими навчальними закладами Міністерства внутрішніх 
справ України − 380 тем, або 28,8 % від усієї кількості затверджених тем,  
хоча 7 закладів МВС складають близько 10 % від усіх ВНЗ юридичного про-
філю, які затверджували теми дисертаційних досліджень.

У 2014 р. збільшилася кількість тем, щодо яких були висловлені заува-
ження. Із 1309 тем отримали зауваження 509 тем, що складає 38,4 % (у 2013 р. 
цей показник становив 36,6 %). Найбільша кількість зауважень у розрізі 
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окремих спеціальностей – (25 %) зроблено щодо тем, затверджених за спеці-
альністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-вико-
навче право. 

Крім того, відділення НАПрН України відмічають недотримання багать-
ма закладами пп. 30, 40, 48 Положення про підготовку науково-педагогічних 
і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
1 березня 1999 р. № 309, щодо обмеження кількості докторантів, аспірантів 
та здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, яка не повинна 
перевищувати 5 осіб одночасно. Деякі науковці значно перевищили встанов-
лені нормативи підготовки дисертантів. Так, лише за одним із наукових ке-
рівників затверджено 10 тем дисертаційних досліджень за минулий рік із трьох 
різних спеціальностей, з яких 4 докторські дисертації і 6 – кандидатських.

При рецензуванні тематики дисертаційних досліджень відділеннями 
НАПрН України звернуто увагу на велику кількість тем, які не мають належ-
ного рівня актуальності, зокрема внаслідок наявності вже захищених робіт за 
такими напрямами, що свідчить про відсутність ґрунтовного аналізу наукових 
проблем пошукувачами та їх науковими керівниками. З огляду на це Управ-
ління планування і координації правових досліджень Національної академії 
правових наук України рекомендує пошукувачам та науковим керівникам під 
час вибору теми дисертаційного дослідження використовувати Інформаційно-
пошукову систему, розроблену Науково-дослідним інститутом інформатики 
і права НАПрН України, яка містить інформацію щодо тем дисертаційних 
робіт з юридичних наук, затверджених з 1992 р.

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

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права впо-
рядковано Управлінням планування і координації правових досліджень На-
ціональної академії правових наук України.

Начальник Управління планування
і координації правових досліджень 
Національної академії правових наук України                      Д. В. Лук’янов 
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
(12.00.01)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число, 

місяць, рік)

1 Феномен правової позиції  
у юридичній науці та практиці

Бочаров Д. О. д.ю.н., проф. 
Петришин О. В.

Академія митної 
служби України

08.09.2014

2 Організаційно-правові засади 
створення контррозвідки Ро-
сійської імперії та її діяльність 
в українських землях (1882–
1917 рр.) (перезатвердження 
теми)

Бернадський Б. В. ВНЗ «Універси-
тет економіки та 
права “КРОК”»

17.04.2014

3 Правовий порядок:  
теоретико-методологічні  
засади конституціоналізації

Подорожна Т. С. д.ю.н., проф. 
Пархоменко Н. М.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

27.11.2014

4 Об’єктивність права:  
теоретико-прикладні аспекти

Євграфова Є. П. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н. М.

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

27.11.2014

5 Правовий моніторинг: теоре-
тичні та прикладні засади

Онищук І. І. д.ю.н.  
Шутак І. Д.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

24.06.2014
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6 Владні підвалини права Сайфуліна Ю. В. д.ю.н., проф. 
Дудченко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

7 Правова нормативність в умо-
вах становлення та розвитку 
українського права: загально-
теоретичне дослідження

Заморська Л. І. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

8 Статика та динаміка контроль-
ної влади: загальнотеоретичне 
дослідження

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

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

9 Правова автономія: загально-
теоретична характеристика

Уварова О. О. д.ю.н., проф. По-
гребняк С. П.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

10 Механізм правового регу-
лювання: теоретико-правова 
модель 

Куракін О. М. д.ю.н., доц. Се-
рьогін В. О.

Харківський  
національний  
університет внут-
рішніх справ

21.03.2014

11 Державно-церковні відносини 
в сучасній Україні: теоретико-
правове дослідження 

Кріцак І. В. д.ю.н., проф. 
Гавриленко О. А.

Харківський  
національний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії та історії держави і права НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число, 

місяць, рік)

Зміст
зауваження

12 Ефективність пра-
вових норм у пра-
вових системах 
держав-членів 
міждержавних 
інтеграційних 
об’єднань

Годованик Є. В. д.ю.н., проф. 
Волошин Ю. О.

Маріупольсь- 
кий державний 
університет

26.11.2014 З назви теми 
повною мірою 
не зрозуміла 
наукова проб- 
лема, яка має 
бути розв’я- 
зана в дисер-
тації

13 Правовий статус  
урядів України  
у 1917 – 1996 рр.

Вовк Ю. Є. д.ю.н., проф.  
Ярмиш О. Н.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

28.11.2013 Не зрозуміло, 
що таке Уряд 
України в 
1917–1996 рр.

14 Контрактивізація 
в стратегії вдоско-
налення механізму 
дії права: загально-
теоретичне дослі-
дження 

Юдін З. М. д.ю.н., проф.  
Оборотов Ю. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

20.06.2014 Занадто вузька 
тема для док- 
торського 
дослідження. 
Навряд чи фак-
тично невідома 
теорії права, 
малопоширена 
категорія «контр-
активізація»
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заслуговує на її 
дослідження на 
рівні доктор-
ської дисертації

15 Юридична від-
повідальність: 
загальнотеоретична 
характеристика 

Калєнічен-
ко Л. І.

д.ю.н., проф. 
Головко О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Останніми ро- 
ками в Украї ні  
ця тема вже 
неодноразово 
досліджувалась 
на монографіч-
ному рівні (на 
юридичному 
факультеті  
КНУ імені Та-
раса Шевченка,  
в Інституті дер-
жави і права 
імені В. М. Ко-
рецького НАН 
України, у фун-
даментальній 
монографії 
В. К. Грищука 
тощо), а тому 
не видається 
актуальною для 
докторської  
дисертації
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий ке-

рівник
Наукова уста-

нова

Дата затвер- 
дження

(число, мі-
сяць, рік)

16 Акти прокурорського реа-
гування як форма реалізації 
повноважень прокуратури  
в Україні: історико-правове  
дослідження

Скалецький В. А. к.іст.н., доц.
Тєлькінєна Т. Е.

Дніпропетровсь-
кий державний 
університет внут-
рішніх справ

28.02.2013

17 Юридична практика як еле-
мент правової системи сус-
пільства

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

Донецький націо-
нальний універ-
ситет

21.02.2014

18 Розвиток юридичної науки  
і освіти в Замойській академії 
(1594–1784 рр.)

Бондарук В. О. к.ю.н., проф. 
Усенко І. Б.

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

28.01.2014

19 Розвиток наукових досліджень 
церковного права на укра-
їнських  землях Російської 
імперії: кінець ХVІІІ –  
початок ХХ ст.

Римська І. В. к.ю.н., проф. 
Усенко І. Б.

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

17.04.2014

20 Правова допомога як різновид 
юридичної діяльності: теоре-
тико-прикладні аспекти

Гончар Д. В. д.ю.н., проф. 
Пархомен-
ко Н. М.

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

17.04.2014
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21 Юридична техніка актів судо-
вого тлумачення (порівняльно-
правовий аспект)

Киця О. С. д.ю.н., доц. Ма-
лишев Б. В.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014

22 Засоби законодавчої техніки: 
теоретико-правове досліджен-
ня

Щербина В. С. д.ю.н., доц. Дзей-
ко Ж. О.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014

23 Сутність постсоціалістичної 
держави

Тищенко Р. В. д.ю.н., проф. 
Бостан С. К.

Класичний при-
ватний універ-
ситет

24.12.2014

24 Юридичні засоби формування 
колективної правосвідомості

Муж В. В. д.ю.н., проф. 
Гарасимів Т. З.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

25 Державно-правові погляди 
Д. І. Донцова

Мартинюк О. М. к.ю.н., доц.  
Рудий Н. Я.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

04.06.2014

26 Правові основи організації та 
діяльності поліції у Східній 
Галичині в складі Республіки 
Польща (1919–1939)

Сасанчин В. І. к.ю.н., доц. Ру-
дий Н. Я.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

27 Уніфікація судової практики: 
загальнотеоретична характе-
ристика

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

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014
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28 Зміни та доповнення до за-
конів України: загальнотеоре-
тичні та техніко-технологічні 
питання

Гунько Н. Ю. д.ю.н., проф. 
Луць Л. А.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

29 Система права Іраку: загально-
теоретичне дослідження

Аль-Брай- 
чат С. Д. С.

д.ю.н., проф. 
Крижанів-
ський А. Ф.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

23.10.2012

30 Принципи права Китайської 
Народної Республіки: загаль-
нотеоретичне дослідження

Чан Бін Лінь д.ю.н., проф. 
Крижанів-
ський А. Ф.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

18.11.2014

31 Історія юридичних суспільств 
в Україні

Шишман А. Ф. д.ю.н., проф. 
Крестов-
ська Н. М.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

18.11.2014

32 Правова природа люстрації: 
загальнотеоретичне дослі-
дження

Зінов’єв К. С. д.ю.н., проф. 
Крижанів-
ський А. Ф.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

18.11.2014

33 Інститут медіації в Україні та 
Німеччині: порівняльно-право-
ве дослідження

Барабаш Т. А. д.ю.н., проф. 
Крестов-
ська Н. М.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

27.12.2013

34 Механізм взаємодії громадян-
ського суспільства та держави 
у сфері захисту прав дитини

Волощук І. В. д.ю.н., проф. 
Крестов-
ська Н. М.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

27.12.2013
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35 Принципи юридичного конт-
ролю: теоретико-правова 
характеристика

Грибовський Б. О. д.ю.н., проф. 
Серьогін В. О.

Науково-дослід-
ний інститут дер-
жавного будівни-
цтва та місцевого 
самоврядування 
НАПрН України

18.12.2014

36 Право на свободу інформації: 
загальнотеоретичне дослі-
дження  

Гермашев Ю. А. к.ю.н., доц. 
Слінько Т. М.

Науково-дослід-
ний інститут дер-
жавного будівни-
цтва та місцевого 
самоврядування 
НАПрН України

18.12.2014

37 Порівняльний аналіз право-
охоронної функції держави 
Україна та держав континен-
тальної Європи

Марченко С. С. к.ю.н., доц. Піку-
ля Т. О.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

27.05.2014

38 Інститут юридичної відпові-
дальності в публічному праві

Терещук М. М. к.ю.н., доц. Осау-
ленко А. О.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

27.05.2014

39 Правоохоронна діяльність 
країн ЄС: порівняльно-правове 
дослідження

Білас А. С. д.ю.н., доц. Ка-
мінська Н. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

30.09.2014

40 Захист прав та законних 
інтересів у сфері здійснення 
спортивної діяльності (теоре-
тико-правовий аспект)

Славінська І. М. д.іст.н., проф. 
Андрусишин Б. І.

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгома-
нова

29.10.2014
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41 Витоки і політико-правова 
природа Конституції Пилипа 
Орлика в контексті формуван-
ня європейського демократич-
ного типу державності

Ярешко Д. В. к.ю.н., проф. 
Огірко Р. С.

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгома-
нова

29.10.2014

42 Школа правового реалізму та 
можливості використання її 
надбань у вітчизняній юри-
спруденції

Мельник М. О. д.ю.н., проф. 
Козюбра М. І.

Національний 
університет «Ки-
єво-Могилянська 
академія»

25.12.2014

43 Народовладдя та суверенітет  
в античному полісі (теоретико-
правовий аспект)

Іжевська М. Р. к.ю.н., проф. 
Огірко Р. С.

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгома-
нова

27.11.2014

44 Правова свідомість працівника 
суду: теоретико-правове до-
слідження

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

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгома-
нова

29.05.2014

45 Принцип недискримінації як 
складова верховенства права: 
стан та перспективи реалізації 
у правовій системі України

Мороз Ю. К. д.ю.н., проф. 
Козюбра М. І.  

Національний 
університет «Ки-
єво-Могилянська 
академія»

25.12. 2014
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46 Правосвідомість як фактор 
утвердження демократичних 
основ державного та суспіль-
ного ладу України

Панчук І. О. д.ю.н., проф. 
Ковальчук В. Б.

Національний 
університет «Ост-
розька академія»

30.01.2014

47 Впровадження процедури 
медіації в Українське законо-
давство: теоретико-правовий 
аналіз

Ясиновський І. Г. к.ю.н., доц. Мі-
щук І. В.

Національний 
університет «Ост-
розька академія»

26.06.2014

48 Юридична освіта в країнах 
англо-американського права: 
порівняльно-правовий аналіз 

Жебровська К. А. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014

49 Взаємодія правових систем в 
контексті універсалізма та ре-
лятивізма правових цінностей 

Мігідіна М. В. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014

50 Гуманізація системи права 
України: загальнотеоретичне 
дослідження 

Чеботарьов С. С. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014

51 Церковне право в правовій 
спадщині України: загально-
теоретичне дослідження 

Осадчук С. М. д.ю.н., проф. 
Дудченко В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014
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52 Порівняльне державознавство 
в системі загальнотеоретичної 
юриспруденції 

Войтусік В. В. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014

53 Інтерференція у мові права як 
складова правової акультура-
ції: юридико-лінгвістичний 
аналіз 

Дуброва Н. І. к.ю.н., доц. Крав-
ченко С. П.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014

54 Традиції та новації в розвит-
ку державно-конфесійних 
відносин: теоретико-правовий 
аспект

Тенюх- 
Юраєва Ю. К.

к.іст.н., доц.  
Кормич А. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014

55 Діалог ісламської та європей-
ської правових культур 

Амірханова С. Т. д.ю.н., проф. 
Дамірлі М. А.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014

56 Еволюція правового забез-
печення європейської міждер-
жавної економічної інтеграції 
(початок ХІХ століття – поча-
ток ХХІ століття) (зміна теми)

Кацин М. Ю. д.ю.н., проф. Ви-
шняков О. К.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014

57 Галузева компаративістика в 
системі юридичної освіти: за-
гальнотеоретичне дослідження 
(зміна теми)

Харитонов Р. Ф. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014
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58 Правозахисна функція сучас-
ної держави

Бондаренко А. І. д.ю.н., проф. 
Дудченко В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014

59 Співвідношення національ-
ного та інтегративного право-
порядку 

Пісов М. П. к.ю.н., проф.  
Завальнюк В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014

60 Сучасна держава як цінність: 
загальнотеоретичне дослі-
дження 

Серебро М. В. к.ю.н., доц. 
Мельничук О. С.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014

61 Принцип дуалізму в системі 
сучасного права

Мельник К. П. д.ю.н., проф. 
Оборотов Ю. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014

62 Правове регулювання раціо-
нального використання  
і охорони земель в Україні  
у ХХ ст. (перезатвердження 
теми)

Булгаков А. О. д.ю.н., проф. 
Лозо В. І.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава  
Мудрого

26.12.2014

63 Правовий закон: загальнотео-
ретична характеристика

Салова Ю. О. д.ю.н., проф. Пе-
тришин О. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава  
Мудрого

26.12.2014



18

64 Правоохоронна функція дер-
жави в умовах членства  
в Європейському Союзі 
(теоретико-правовий аналіз) 
(уточнення теми)

Степанова О. Г. к.ю.н., доц. 
Шульга А. М.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

29.01.2014

65 Принцип правової визначенос-
ті: загальнотеоретична харак-
теристика

Панкратова В. О. д.ю.н., доц. Гро-
бова В. П.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.02.2014

66 Становлення та розвиток дис-
циплінарних правовідносин  
в органах міліції УСРР–УРСР 
(1919–1991 рр.) 

Лесь І. О. д.ю.н., доц. Гав-
риленко О. А.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.02.2014

67 Юридична техніка корпора-
тивних актів в Україні 

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

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

24.04.2014

68 Клопотання як правовий ін-
ститут юридичного процесу 

Гурова К. В. к.ю.н., доц. 
Слинько Д. В.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

30.05.2014

69 Теоретико-правові засади екс-
пертизи нормативно-правових 
актів МВС України 

Горда Т. С. к.ю.н., доц. Во-
лошенюк О. В.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

24.06.2014
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70 Правове виховання молоді: 
загальнотеоретична характе-
ристика

Федосєєва С. В. д.ю.н., проф. 
Головко О. М.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014

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

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження

(число, мі-
сяць, рік)

Зміст
зауваження

71 Теоретико-правові 
засади громадсько-
го контролю за 
діяльністю органів 
державної влади

Савченко О. В. д.ю.н., проф.  
Наливайко Л. Р.

Дніпропет-
ровський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

28.03.2013 Тема цілком 
дублює зміс-
товно тему 
Котюк О. В. 
(2014)

72 Правова ідеологія 
як чинник подолан-
ня кризових явищ

Малюк О. М. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н. М.

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

17.04.2014 Бажано конкре-
тизувати, які 
кризові явища 
маються на 
увазі

73 Теоретико-правові 
засади інституту 
забезпечення прав 
дитини

Юхта О. Г. д.ю.н., проф. 
Оніщенко Н. М.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Бажано від-
мовитися від 
використання 
у назві терміна 
«інститут»
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74 Контроль грома-
дянського суспіль-
ства за органами 
державної влади 
України (теоре-
тико-правовий 
аспект)

Котюк О. В. д.ю.н., доц.  
Малишев Б. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014 Тема змістовно 
цілком збіга-
ється з темою 
Савченко О. В. 
(2013)

75 Антрополого-кому-
нікативний підхід 
дослідження права: 
природа, зміст, 
функціональне 
призначення

Наставна Г. В. д.ю.н., проф. 
Бобровник С. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014 Викликає 
питання поєд-
нання в одному 
підході антро-
пологічного й 
комунікативно-
го підходів

76 Поняття та різно-
види помилок у 
використанні за-
конодавчої техніки: 
теоретико-правове 
дослідження

Наставний Б. Е. д.ю.н., доц. 
Дзейко Ж. О.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014 Надмірно 
перевантажена 
назва. Краще: 
Помилки при 
використанні 
законодавчої 
техніки 

77 Якість закону: 
теоретичний та 
лінгвістичний 
аспекти

Мельник А. А. д.ю.н., проф. 
Бобровник С. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014 Некоректне 
протиставлення 
теоретичного і 
лінгвістичного 
аспектів
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78 Комплексні галузі 
законодавства в 
правовій системі 
України

Полянська В. І. д.ю.н., доц.  
Єрмоленко Д. О.

Класичний 
приватний 
університет

24.12.2014 Краще спрос-
тити назву: 
«Комплексні га-
лузі законодав-
ства України»

79 Еволюція інституту 
місцевого самовря-
дування в Україні 
(1990–2011 рр.)

Покалюк І. В. к.ю.н., доц. 
Курило Т. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.01.2014 Надмірно 
малий інтер-
вал (11 років) 
і близький до 
сучасності 
(4 роки) для 
історично-пра-
вового аналізу 
еволюції

80 Організаційно-
правові засади 
діяльності міліції 
західних областей 
Української РСР 
(1951–1955 рр.)

Тучапець І. Б. к.ю.н., доц. 
Поліков-
ський М. Ф.

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

05.03.2014 Потребує об-
ґрунтування 
предмет та 
хронологічні 
рамки дослі-
дження. 
Дуже малий 
інтервал (4 ро- 
ки) для істори-
ко-правового 
дослідження 
цієї теми
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81 Становлення та 
функціонування 
українських науко-
вих, громадських 
та культурно-освіт-
ніх інституцій 
Східної Галичини 
в другій половині 
ХІХ – першій поло-
вині ХХ століття

Церковник С. І. к.іст.н., доц.  
Забзалюк Д. Є.

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Тема цілком по-
збавлена право-
вої специфіки, 
вона стосується 
радше за все 
історії науки, 
культури, осві-
ти (можливо, 
культурології)

82 Національна право-
свідомість правни-
ка: загальнотеоре-
тичне дослідження

Шаравара І. І. к.ю.н. Висо-
цький В. М.

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Тема надмірно 
абстрактна: зо-
крема, позбав-
лена конкрет-
но-історичної 
забарвленості 
(невідомо, про 
правосвідо-
мість правників 
яких країн, 
якого часу, яких 
націй тощо 
йдеться). Вона 
більше тяжіє до 
спеціальності 
12.00.12
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83 Джерела проце-
суального права 
України: загально-
теоретичне дослі-
дження

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

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

23.10.2012 Не повною мі-
рою зрозуміле 
наукове завдан-
ня, яке вирішу-
ється в цьому 
дослідженні

84 Науково-право-
ва спадщина 
С. В. Пахмана

Абухін Р. Д. д.ю.н., проф. 
Крестов-
ська Н. М.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

19.11.2013 Більш логічним 
було б вико-
нання цього 
досліджен-
ня в межах 
спеціальності 
12.00.03

85 Процедурно-про-
цесуальний меха-
нізм права як сфера 
здійснення юри-
дичної діяльності

Албертян У. А. к.ю.н., доц. 
Манько Д. Г.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

18.11.2014 Викликає сум-
нів конструкція 
«Механізм 
права як сфера 
здійснення 
юридичної  
діяльності»

86 Касаційне прова-
дження Державно-
го Сенату Укра-
їнської Держави 
(1918 р.): законо-
давче забезпечення 
та судова практика

Степанюк А. Г. д.іст.н., проф. 
Кузьми-
нець О. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Ураховуючи 
вкрай малий 
час існування 
цього органу 
(кілька місяців) 
і невеликий  
обсяг його
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практики, 
розгляд лише 
одного ка-
саційного 
провадження 
виглядає не-
виправданим 
звуженням 
дисертаційної 
теми історико- 
правового  
дослідження

87 Реалізація освіт-
ньої функції 
держави вищими 
навчальними за-
кладами приватної 
форми власності: 
загальнотеоретичне 
дослідження

Дронов В. Ю. к.ю.н., доц. 
Манько Д. Г.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

27.12.2013 Формулювання 
теми видається 
занадто вузь-
ким. По-перше, 
вузьким є 
виокремлення 
самої освіт-
ньої функції. 
По-друге, 
розгляд її лише 
на прикладі 
вищої освіти 
та приватних 
навчальних 
закладів
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88 Еволюція законо-
давства про кри-
мінальну відпові-
дальність

Соловей Д. Ю. к.ю.н. Дур-
нов Є. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

27.05.2014 Тема надмірно 
абстрактна (не 
зазначено ані 
країни, ані істо-
ричний період 
(час) еволюції 
законодавства. 
Тема більше 
стосується 
спеціальності 
12.00.08

89 Суб’єкти забез-
печення державної 
безпеки України: 
теоретико-правові 
аспекти

Радовець-
ка Л. В.

д.ю.н., проф. 
Глушков В. О.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Застереження 
«Теоретико-
правові аспек- 
ти» не пере-
конує в тому, 
що об’єкт 
дослідження 
не стосується 
спеціальності 
12.00.07

90 Правовий статус 
суддів України 
1991–2014 р.  
(історико-право-
ве дослідження) 
(уточнення теми)

Пивовар І. В. д.ю.н., проф. 
Акуленко В. І.

Національний 
педагогічний 
університет 
імені 
М. П. Драго-
манова

26.06.2014 Бажано уточ-
нити предмет 
та наукову 
проблему 
дослідження, 
оскільки є
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багато праць 
із цієї про-
блематики. 
Вибір 2014 р. 
як останнього 
року дослі-
дження не є 
науково вмоти-
вованим

91 Правове регулю-
вання вищої юри-
дичної освіти 
в сучасній Україні

Кумков Д. Л. д.іст.н., проф. 
Андруси-
шин Б. І.

Національний 
педагогічний
університет
імені 
М. П. Драго- 
манова

27.02.2014 Назва теми 
не відповідає 
спеціальності 
12.00.01. При 
такому фор-
мулюванні 
вона ближча 
12.00.07 

92 Захист прав і сво- 
бод іноземців 
в Україні та Єгипті: 
порівняльна харак-
теристика

Кізім Н. О. д.іст.н., проф. 
Андруси-
шин Б. І.

Національний 
педагогічний 
університет 
імені 
М. П. Драго-
манова

29.05.2014 Незрозуміло, 
в якому істо-
ричному вимірі 
йде мова про  
Україну і Єги-
пет. Якщо про 
сучасний, то 
виникає сумнів 
щодо належ-
ності теми 
спеціальності 
12.00.01



27

Виникають 
сумніви з при-
воду наукової 
актуальності 
цього дослі-
дження

93 Історико-правові 
засади становлення 
внутрішніх військ 
МВС України (кі-
нець ХХ – початок 
ХХІ століття)

Карась Д. О. д.ю.н., проф. 
Пилипчук В. Г.

Національний 
педагогіч-
ний універ-
ситет імені 
М. П. Драго-
манова

27.03.2014 Невдале фор-
мулювання. Що 
таке «станов-
лення внутріш-
ніх військ»?

94 Органи управління 
освітою Україн-
ської Народної 
Республіки (бере-
зень 1917 – квітень 
1918 рр.)

Шитий С. І. д.іст.н., проф. 
Андруси-
шин Б. І.

Національний 
педагогіч-
ний універ-
ситет імені 
М. П. Драго-
манова

27.03.2014 Ця тема стосу-
ється не юри-
дичних наук, 
а державного 
управління

95 Захист прав спо-
живачів (теоре-
тико-порівняльне 
дослідження)

Харченко О. В. д.іст.н., проф. 
Андруси-
шин Б. І.

Національний 
педагогіч-
ний універ-
ситет імені 
М. П. Драго-
манова

29.05.2014 Невдале фор-
мулювання. 
Виникають 
сумніви за-
стереження 
«теоретико-
порівняльне 
дослідження» 
і належність 
теми спеціаль-
ності 12.00.01
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96 Історико-правові 
засади розвитку 
місцевого само-
врядування в УРСР 
(1922–1991 рр.)

Семенюк В. В. д.ю.н., проф. 
Пилипчук В. Г.

Національний 
педагогічний 
університет 
імені 
М. П. Драго-
манова

24.10.2013 Викликає 
сумніви щодо 
«місцевого са-
моврядування» 
в зазначений 
час (1922–1991 
рр.) в УРСР. 
Невдале фор-
мулювання. Є 
сумніви, що у 
розвитку само-
врядування 
існують іс-
торико-правові 
засади

97 Наукова спадщина 
М. С. Грушевського 
історико-правове 
дослідження

Самарська І. О. к.ю.н., проф. 
Аракелян М. Р.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

27.01.2014 Невдале фор-
мулювання. Не 
зовсім зрозу-
міло, як буде 
здійснюватися 
історико-право-
ве дослідження 
наукової спад- 
щини. Потре-
бує уточнення 
предмет дослі-
дження, мабуть, 
мова йде про 
правову наукову 
спадщину
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98 Становлення права 
на освіту в Україні 
у ХХ ст.

Трет’як Д. Ю. к.ю.н., доц. 
Єфремова Н. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

27.01.2014 Тема вимагає 
уточнення, ос-
кільки: а) пра-
во на освіту на 
українських 
землях бере 
свій початок 
значно раніше, 
ніж ХХ ст.; 
б) у першій по- 
ловині ХХ ст. 
українські землі 
перебували  
у складі різних 
держав; в) із на-
зви не зрозумі-
ло, чи йдеться 
про це право 
у СРР, у РСР

99 Становлення та 
розвиток інституту 
представництва на 
українських тере-
нах XVI – кінець 
XVIII ст.

Цушко С. Є. к.ю.н., доц. 
Єфремова Н. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

27.01.2014 Тема радше 
стосується 
спеціальності 
12.00.03. Не-
коректна назва. 
Незрозумілі 
територіальні 
межі дослі-
дження –
«українські 
терени»
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100 Нетипові гілки 
державної влади: 
загальнотеоретич-
ний аналіз 

Осадчук К. О. д.ю.н., проф. 
Дудченко В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

27.01.2014 Потребує уточ-
нення предмета 
та хронології 
дослідження

101 Національно-дер-
жавне  будівництво 
в Україні в 20-ті 
роки ХХ ст. 

Оніщенко В. С. д.політ.н., проф. 
Вітман К. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

20.06.2014 Можливо, 
УРСР?

102 Нотаріат в право-
захисній системі 
сучасної України 

Дергільо-
ва О. Г.

д.ю.н., проф. 
Дудченко В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

20.06.2014 Сумніви щодо 
належності 
теми до спе-
ціальності 
12.00.01

103 Гарантії та забезпе-
чення прав інвалі-
дів на українських 
землях Російської 
імперії наприкінці 
ХІХ ст. – початку 
ХХ ст. (зміна теми)

Трет’як Д. Ю. к.ю.н., доц. 
Єфремова Н. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

12.09.2014 Тема потребує 
уточнення

104 Акти конститу-
ційної юстиції: 
теоретико-право-
вий аспект

Хмарук Т. В. к.ю.н., доц. 
Іщук С. І.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

26.06.2014 На ту саму те-
му вже викона-
но дисертацію 
Г. О. Христової 
«Юридична 
природа актів 
конституційного 
суду України»
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105 Правовий статус 
військовослужбов-
ців: загальнотеоре-
тичне дослідження 

Коротя А. М. д.ю.н., проф. 
Дудченко В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

20.06.2014 Виникають 
сумніви, що 
категорія  
«загальнотео-
ретичне дослі-
дження» може 
віднести тему 
до спеціаль-
ності 12.00.01. 
На нашу думку, 
вона значно 
ближча до 
12.00.07

106 Номенклатура 
функцій сучасної 
держави 

Дзевелюк М. В. д.ю.н., проф. 
Дудченко В. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

29.12.2014 Тема вимагає 
уточнення, 
оскільки «су-
часні» держави 
є надто відмін-
ними за своєю 
соціальною 
сутністю, за 
своїм призна-
ченням, без 
урахування 
чого досліджу-
вати згадану 
«номенклату-
ру» навряд чи 
можливо, адже
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вона не може 
бути уніфіко-
ваною для де-
кількох сотень 
таких держав

107 Правова танатоло-
гія: загальнотеоре-
тичне дослідження 
(уточнення теми)

Запорожчен-
ко А. О.

д.ю.н., проф. 
Василенко М. Д.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

29.12.2014 Виникають 
сумніви, що 
категорії «пра-
вова» і «загаль-
нотеоретичне 
дослідження» 
можуть від-
нести тему до 
спеціальності 
12.00.01, а не 
до 12.00.09

108 Нормативно-право-
ве забезпечення 
права на особисту 
недоторканність: 
загальнотеоретичне 
дослідження (уточ-
нення теми)

Пожар О. М. д.ю.н., проф. 
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

29.12.2014 На аналогічну 
тему захище-
ні дисертації 
Серьогіна В. О. 
«Конституцій-
не право особи 
на недоторкан-
ність при-
ватного життя 
(прайвесі): 
проблеми
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теорії та прак- 
тики» та Ми-
хайленко І. В. 
«Право людини 
на недоторкан-
ність приват-
ного життя: 
поняття, аспек-
ти, механізм 
реалізації»

109 Нормативно-пра-
вовий договір як 
джерело права 

Черновол С. О. к.ю.н., доц. 
Погрібний І. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 На цю тему 
неодноразово 
виконувались 
дисертаційні та 
інші моногра-
фічні дослі-
дження (зокре-
ма, дисертація 
Пархомен-
ко Н. М.)

110 Доктрини лісового 
права: історико-
правове досліджен-
ня 

Розумний О. М. д.ю.н., проф. 
Головко О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.10.2014 Тема наближе-
на до земель-
ного права. Не 
зовсім вдале 
формулювання. 
Краще: «Розви-
ток доктрини  
у лісовому праві
України в … 
роках»



34

111 Теоретико-правові 
аспекти класифі-
кації неофіційного 
тлумачення норм 
права залежно від 
рівня правосвідо-
мості інтерпрета-
тора

Клюєва Ю. О. д.ю.н., доц. Єр-
моленко Д. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Переобтяжена 
назва, що по-
требує спро-
щення. Крім 
того, виникає 
питання щодо 
вузькості теми, 
присвяченої 
лише одному 
з видів класи-
фікації одного 
виду (неофіцій-
ного) тлума-
чення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.02)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

112 Конституційні засади судочин-
ства: сучасний стан та пер-
спективи розвитку

Митровка Я. В.  д.ю.н., проф. 
Бисага Ю. М.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

27.11.2014
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113 Конституційно-правове забез-
печення права на освіту 
в Україні в контексті зарубіж-
ного досвіду

Мельничук О. Ф. д.ю.н., проф. 
Шемшучен-
ко Ю. С.

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

27.11.2014

114 Конституційно-правовий ста-
тус місцевого самоврядування 
в пострадянських державах: 
конституційно-правове до-
слідження 

Бальцій Ю. Ю. д.ю.н., проф. 
Фрицький О. Ф.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

115 Форма державного устрою 
в Україні: проблеми консти-
туційно-правової теорії та 
практики

Бодрова І. І. д.ю.н., доц. Се-
рьогіна С. Г.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

21.03.2014

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

№ 
з\п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

116 Міжнародно-право-
ві основи рефор-
мування судово-
правової ради 
Азербайджанської 
Республіки

Рустамза-
де А. Х.

д.ю.н., проф. 
Копиленко О. Л.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Формулювання 
теми не відпо-
відає паспорту 
спеціальності 
12.00.02
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117 Правове регулю-
вання сільськогос-
подарського креди-
ту на українських 
землях Російської 
імперії (ХІХ – поч. 
ХХ ст.)

Селіхов Д. А. д.ю.н., проф. 
Єрмолаєв В. М.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014 Формулювання 
теми не відпо-
відає паспорту 
спеціальності 
12.00.02

118 Конституційний 
лад Канади: кон-
ституційно-право-
ве регулювання і 
практика реалізації

Варунц Л. Д. д.ю.н., проф. 
Марцеляк О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Назва потре-
бує уточнення 
в контексті 
можливості 
використання 
формулюван-
ня «практика 
реалізації» до 
категорії «кон-
ституційний 
лад»

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)
119 Український народ як суб’єкт 

охорони Конституції України
Карєлова Д. А. д.ю.н., проф. 

Бисага Ю. М.
Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

24.04.2014
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120 Право на судовий захист: кон-
ституційно-правовий аспект

Лемак Л. В. д.ю.н., проф. 
Бисага Ю. М.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

24.04.2014

121 Виборче право України: як 
підгалузь конституційного 
права України

Натуркач Р. П. д.ю.н., доц. 
Белов Д. М.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

24.04.2014

122 Внесення змін до Конституції 
України як елемент механізму 
реформування конституційно-
го ладу

Нечипорук К. О. д.ю.н., доц. 
Белов Д. М.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

24.04.2014

123 Конституційні засади забезпе-
чення єдності судової практи-
ки в Україні

Попович М. М. д.ю.н., проф. 
Бисага Ю. М.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

24.04.2014

124 Принципи застосування кон-
ституційно-правових норм про 
права людини щодо сексуаль-
них меншин: порівняльно-пра-
вове дослідження

Товпеко Я. К. д.ю.н., проф. 
Батанов О. В.

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

17.04.2014
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125 Конституційно-правові об-
меження прав і свобод людини 
і громадянина в Україні

Андрієвська О. В. к.ю.н. Костець-
ка Т. А.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

27.05.2014

126 Конституційно-правові основи 
інформаційного забезпечення 
виборів в Україні

Миколаєнко О. Д. к.ю.н. Костець-
ка Т. А.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

27.05.2014

127 Преюдиціальність рішень Кон-
ституційного Суду України: 
проблеми теорії та практики

Гасан Н. О. д.ю.н., проф. 
Батанов О. В.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

16.10.2014

128 Конституційно-правові засади 
участі громадян у нормотво-
ренні

Пилипенко О. М. к.ю.н., доц. 
Янчук А. О.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014

129 Конституційно-правові аспек-
ти реалізації права людини 
на об’єднання у громадські 
організації

Войналович М. В. д.ю.н., проф. 
Копиленко О. Л.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014

130 Конституційно-правове регу-
лювання передвиборної агіта-
ції: порівняльне дослідження

Поспєлова І. М. к.ю.н., доц. Чер-
нецька О. В.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014

131 Конституційно-правовий 
статус осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового 
захисту в Україні

Тараненко А. А. д.ю.н., проф. 
Федоренко В. Л.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014
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132 Конституційно-правова рефор-
ма як основа інтеграції Украї-
ни до Європейського Союзу

Середа Т. М. к.ю.н. Тарасен-
ко К. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

133 Конституційно-правовий 
інститут імпічменту глави 
держави в Україні та країнах 
Європи: порівняльно-правове 
дослідження

Тимощук Л. В. д.ю.н., проф. 
Колодій А. М.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

134 Конституційно-правовий 
статус біженців та осіб, які  
потребують додаткового або 
тимчасового захисту

Грабова Я. О. д.ю.н., проф. 
Крусян А. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

135 Міське самоврядування  
в Україні (уточнення теми)

Назарко А. Т. к.ю.н., проф. 
Пережняк Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

136 Гарантії місцевого самовря-
дування в сучасних умовах 
децентралізації в Україні

Булгакова О. А. к.ю.н., проф. 
Пережняк Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

137 Конституційно-правові засади 
охорони і захисту пам’яток іс-
торико-культурного надбання

Синицин П. М. к.ю.н., проф. 
Пережняк Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014



40

138 Конституційно-правові основи 
гармонізації міжнаціональних 
відносин в Україні

Поліщук І. В. д.ю.н., проф. 
Крусян А. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

139 Державна мовна політика в 
Україні та зарубіжних країнах: 
конституційно-правове дослі-
дження

Воронцова О. А. д.ю.н., проф. 
Крусян А. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

140 Множинне громадянство: 
конституційно-правове дослі-
дження (уточнення теми)

Великореча-
нін П. О.

д.ю.н., проф. 
Крусян А. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

141 Конституційно-правовий 
статус офіційних спостерігачів 
у виборчому та референдному 
процесі в Україні 

Алексєєва А. М. к.ю.н., доц. Афа-
насьєва М. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

142 Журналіст як суб’єкт інформа-
ційних відносин: конституцій-
но-правовий аспект

Поклонська О. І. к.ю.н., доц. 
Слінько Т. М.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

05.09.2014

143 Контрасигнація як форма вза-
ємодії глави держави з уря-
дом: конституційно-правовий 
аспект

Колисенко А. І. д.ю.н., проф. 
Колісник В. П.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

144 Виборча система України 
як конституційно-правовий 
інститут

Мохончук Б. С. д.ю.н., проф. 
Барабаш Ю. Г.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014
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145 Конституційно-правовий 
статус сільських, селищних, 
міських рад в Україні

Данець М. М. к.ю.н., доц. 
Лялюк О. Ю.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

146 Конституційно-правові засади 
місцевого самоврядування у 
Французькій Республіці

Фелонюк Т. А. к.ю.н., доц. 
Лялюк О. Ю.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

147 Конституційно-правові засади 
публічної фінансової діяль-
ності в Україні (перезатвер-
дження)

Лукашева О. Е. к.ю.н., доц. Тка-
ченко Ю. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

148 Конституційно-право-
ві основи функціонуван-
ня автономій в унітарних 
державах Європейського 
Союзу(перезатвердження)

Дмітрієва К. В. к.ю.н., доц. 
Бодрова І. І.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

149 Право громадян на соціальний 
захист та його забезпечення 
органами судової влади в 
Україні (уточнення теми)

Бабкова Т. В. д.ю.н., проф. 
Марцеляк О. В.

Харківський  
націо нальний  
університет внут-
рішніх справ

29.01.2014

150 Європейський суд з прав лю-
дини в конституційно-право-
вому механізмі захисту прав і 
свобод громадян України

Кочура О. О. д.ю.н., проф. 
Марцеляк О. В.

Харківський  
націо нальний  
університет внут-
рішніх справ

28.07.2014

151 Український народ як суб’єкт 
конституційно-правових від-
носин

Корчака В. М. д.ю.н., проф. 
Марцеляк О. В.

Харківський  
націо нальний  
університет внут-
рішніх справ

28.07.2014
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152 Передвиборна агітація при 
проведенні парламентських 
виборів в Україні

Ясочко Ю. О. д.ю.н., проф. 
Майдан-
ник О. О.

Харківський на- 
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

25.09.2014

153 Конституційно-правовий 
статус електронних засобів 
масової інформації 

Чалабієва М. Р. к.ю.н., доц. Мар-
чук М. І.

Харківський на- 
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

22.12.2014

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

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

154 Інститут конститу- 
ційної скарги як 
засіб захисту ос- 
новних прав і сво-
бод: порівняльно-
правовий аналіз

Гецко М. М. д.ю.н., доц. 
Белов Д. М.

Державний ви-
щий навчаль-
ний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

24.04.2014 З цієї теми уже 
захищена доктор-
ська дисертація

155 Механізм забез-
печення націо-
нальної безпеки 
України

Завидняк І. І. к.ю.н., доц. 
Савчин М. В.

Державний ви-
щий нав- 
чальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

23.06.2014 Назва теми сфор-
мульована занадто 
широко, зовсім не 
позначені ні право-
ві, ні конституцій-
но-правові аспекти 
й саме тому потре-
бує уточнення
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156 Конституційна 
реформа та модер-
нізація в Україні: 
теорія і практика 

Лазарен-
ко С. В.

д.ю.н., проф. 
Крусян А. Р.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Назва теми по-
требує уточнен-
ня, оскільки не 
зрозуміло, про яку 
саме модернізацію 
йдеться

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;  
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

(12.00.03)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження

(число, мі-
сяць, рік)

157 Корпоративні права за зако-
нодавством України: поняття, 
зміст, здійснення та захист

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

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

27.06.2014

158 Юридичні факти в механізмі 
припинення цивільних май-
нових відносин (уточнення 
теми)

Коструба А. В. д.ю.н., проф. 
Кузнєцова Н. С.

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємни-
цтва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Націо-
нальної академії пра-
вових наук України

29.01.2014
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159 Теоретичні засади захисту 
публічних інтересів в цивіль-
ному судочинстві (уточнення 
теми)

Берестова І. Е. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємни-
цтва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Націо-
нальної академії пра-
вових наук України

25.06.2014

160 Теоретичні проблеми від-
шкодування моральної шкоди 
на засадах справедливості, 
розумності й добросовісності 
у цивільному праві України 
(уточнення теми)

Примак В. Д. д.ю.н., проф. 
Галянтич М. К.

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємни-
цтва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Націо-
нальної академії пра-
вових наук України

16.07.2014

161 Доктрина аномалій 
зобов’язань у цивільному 
праві України

Майданик Н. І. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національна академія 
прокуратури України

16.04.2014

162 Цивільно-правові концепції 
грошей (уточнення теми)

Ісаєв А. М. д.ю.н., проф. 
Спасибо- 
Фатєєва І. В.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

163 Право на справедливий роз-
гляд: онтологічна природа та 
проблеми структурної інсти-
туалізації цивільного судочин-
ства (уточнення теми)

Сакара Н. Ю. к.ю.н., проф. 
Комаров В. В.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

164 Приватноправове 
регулювання відно-
син у сфері спорту: 
теоретичні та прак-
тичні аспекти

Ткалич М. О. д.ю.н., проф. 
Шишка Р. Б.

Запорізький 
національний 
університет

16.04.2014 Тема за рівнем 
проблематики 
відповідає канди-
датській дисер-
тації. Потребує 
уточнення пред-
мет дослідження 

165 Договір перевезен-
ня пасажирів

Самойлен-
ко Г. В.

д.ю.н., проф. 
Шишка Р. Б.

Запорізький 
національний 
університет

20.11.2014 Тема за рівнем 
проблематики 
відповідає канди-
датській дисерта-
ції, надто вузька 
для докторської 
дисертації

166 Цивільно-право-
ве регулювання 
відносин у сфері 
застосування допо-
міжних репродук-
тивних технологій: 
проблеми теорії та 
практики

Антонов С. В. д.ю.н., проф. 
Майданик Р. А.

Інститут дер-
жави і права 
імені
В. М. Корець-
кого НАН 
України

25.12.2014 Тема вузька  
для докторської  
дисертації
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167 Доктрина проце-
суально-правової 
безпеки в цивільно-
процесуальному 
праві України

Мельник Я. Я. д.ю.н., проф. 
Ясинок М. М.

Інститут за-
конодавства 
Верховної 
Ради України

2014 Потребує уточ-
нення з точки 
зору визначен-
ня предмета й 
об’єкта дослі-
дження

168 Речові докази у 
законодавстві, 
доктрині та судовій 
практиці України

Харченко Г. Г. д.ю.н., проф. 
Майданик Р. А.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

27.06.2014 Назва теми 
потребує уточ-
нення, оскільки 
не зовсім зрозу-
мілий предмет 
дослідження

169 Правонаступництво 
у цивільному праві

Рябоконь Є. О. д.ю.н., проф. 
Дзера О. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

27.06.2014 Для дисертації 
на здобуття на-
укового ступеня 
доктора юридич-
них наук тема 
здається вузькою

170 Охорона та захист 
прав, інтересів 
щодо спадщини 
у цивілістичному 
процесі

Бондарє-
ва М. В.

д.ю.н., проф. 
Фурса С. Я.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

24.03.2014 Назва теми по-
требує редакцій-
ного уточнення, 
незрозумілий 
предмет дослі-
дження
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171 Договірне регу-
лювання сімейних 
відносин

Михаль-
нюк О. В.

д.ю.н., проф. 
Дзера О. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

27.06.2014 Існує багато ди-
сертацій з такої 
тематики

172 Юридичні факти як 
підстави виникнен-
ня цивільно-право-
вих зобов’язань 
(теоретичні та 
практичні засади)

Пленюк М. Д. д.ю.н., проф. 
Дзера О. В.

Науково-
дослідний 
інститут при-
ватного права 
і підприєм-
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національ-
ної академії 
правових наук 
України

23.04.2014 Тема сформу-
льована вузько 
для докторської 
дисертації. Варто 
було б дослідити  
підстави виник- 
нення всіх ци-
вільних право- 
відносин

173 Довірча власність 
та трастоподібні 
конструкції:  
імплементація  
міжнародних стан-
дартів у цивільне 
право України

Онищенко Г. В. д.ю.н., проф. 
Майданик Р. А.

Науково-
дослідний 
інститут при-
ватного права 
і підприєм-
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національ-
ної академії 
правових наук 
України

25.06.2014 Назва теми по-
требує уточнення 
шляхом скоро-
чення
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174 Теоретичні засади 
механізму право-
вого регулювання  
договірних стра-
хових відносин: 
цивільно-правові 
аспекти (уточнення 
теми)

Мілов-
ська Н. В.

д.ю.н., проф. 
Луць В. В.

Науково-до-
слідний інсти-
тут приватного 
права і підпри-
ємництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національ-
ної академії 
правових наук 
України

25.06.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

175 Науково-теоретичні 
засади обмежен-
ня прав суб’єктів 
сімейних відносин 
(уточнення теми)

Кожевнико-
ва В. О. 

д.ю.н., проф. 
Мічурін Є. О.

Науково-до-
слідний інсти-
тут приватного 
права і підпри-
ємництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національ-
ної академії 
правових наук 
України

22.10.2014 Тема надто вузь-
ка для доктор-
ської дисертації. 
Вона потребує 
редакційного 
уточнення

176 Концептуальні 
засади захисту 
сімейних прав  
та інтересів у по-
рядку непозовного 
цивільного судо-
чинства

Чурпіта Г. В. д.ю.н., проф. 
Бичкова С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Тема потребує 
розширення  
з огляду на рівень 
докторської ди- 
сертації 
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177 Теоретико-методо-
логічні і прикладні 
засади відповідаль-
ності у сімейному 
праві

Апопій І. В. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 
Навчально-
науковий 
інститут  
права та 
психології

02.12.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

178 Стадії цивільного 
процесу: проблеми 
теорії та практики

Бонтлаб В. В. д.ю.н., доц. 
Костюк В. Л.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

26.06.2014 Тема потребує 
уточнення  
з огляду на пред-
мет та об’єкт 
дисертаційного 
дослідження

179 Приватно-правове 
забезпечення прав 
дитини в Україні: 
концептуальний 
підхід

Глиняна К. М. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є. О. 

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

20.06.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

180 Цивільно-правовий 
захист авторських 
прав в мережі 
Інтернет (питання 
теорії та практики)

Кири-
люк А. В.

д.ю.н., проф. 
Харитоно-
ва О. І.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

20.06.2014 Тема надто вузь-
ка для доктор-
ської дисертації
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181 Судові рішення в 
цивільному процесі 
України 

Андро-
нов І. В. 

д.ю.н., проф. 
Мінченко Р. М.

Національний 
університет 
«Одеська 
юридична 
академія»

29.12.2014 Не зрозумілий 
предмет дослі-
дження, а саме: 
про які рішення 
буде йти мова та 
практичне зна-
чення отриманих 
у майбутньому 
результатів

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

182 Цивільно-правовий захист 
прав пасажирів за договором 
повітряного перевезення 
пасажирів

Абрикосов Д. С. д.ю.н., проф. 
Шишка Р. Б.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

18.12.2014

183 Цивільно-правовий статус  
громадських об’єднань (уточ-
нення теми)

Ущапівська Л. В. к.ю.н. Єрьомен-
ко Г. В.

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

27.11.2014

184 Правові наслідки недійсності 
кредитного договору

Биченко М. О. д.ю.н., проф. 
Клименко О. М.

Інститут законодав-
ства Верховної Ради 
України

2014
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185 Цивільно-правові аспекти ді-
яльності об’єднань громадян в 
умовах формування громадян-
ського суспільства в Україні

Пишна Л. Г. д.ю.н., проф. 
Кузнєцова Н. С.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

26.05.2014

186 Договір про безоплатне надан-
ня медичних послуг

Мостовенко О. С. д.ю.н., проф. 
Кузнєцова Н. С.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

26.05.2014

187 Правове регулювання відно-
син, що виникають з догово-
рів, що вчиняються з викорис-
танням електронних засобів 
зв’язку

Кирилюк О. Ю. д.ю.н., проф. 
Боднар Т. В.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

27.06.2014

188 Визнання правочину не-
дійсним як спосіб захисту 
суб’єктивних цивільних прав

Гриник Л. І. д.ю.н., проф. 
Кузнєцова Н. С.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014

189 Зобов’язання з відшкодування 
(компенсації) шкоди, завданої 
органами судової влади

Куліцька С. В. д.ю.н., проф. 
Безклубий І. А

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014

190 Цілісний майновий комплекс 
як об’єкт цивільно-правових 
відносин

Глущенко Є. О. д.ю.н., проф. 
Кузнєцова Н. С.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014
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191 Непоіменовані способи 
забезпечення виконання 
зобов’язань у цивільному 
праві України

Романюк Х. Я. д.ю.н., проф. 
Майданик Р. А.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014

192 Взаємодія судів з органами 
державної виконавчої служби 
при виконанні судових рішень

Сергієнко Н. А. д.ю.н., проф. 
Фурса С. Я.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

18.04.2014

193 Правова охорона нетрадицій-
них засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обігу  
в Україні

Мороз В. П. к.ю.н. 
Огнев’юк Г. З.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

18.04.2014

194 Правове регулювання за-
стосування електронних 
(комп’ютерних) технологій 
у цивільному судочинстві 
України

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

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

195 Договір форфейтингу у ци-
вільному праві України

Андрієнко В. В. д.ю.н., проф. 
Кізлова О. С.

Міжнародний  
гуманітарний  
університет

18.11.2014

196 Цивільно-правове регулюван-
ня усиновлення дітей —  
громадян України іноземними 
громадянами

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

Міжнародний  
гуманітарний  
університет

18.11.2014

197 Цивільно-правове регулюван-
ня букмекерської діяльності

Логвиненко В. В. д.ю.н., доц. 
Матвєєв П. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.03.2014
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198 Договірні правовідносини між 
спадкоємцями у спадковому 
праві України

Курінський О. Г. д.ю.н., доц. 
Матвєєв П. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

30.09.2014

199 Окреме провадження в спра-
вах про встановлення фактів, 
що мають значення для охоро-
ни сімейних прав та інтересів

Кашперська Т. Ц. д.ю.н., проф. 
Бичкова С. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

200 Прокурор як учасник виконав-
чого провадження у справах 
щодо захисту прав та інтересів 
дітей

Белікова С. О. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

16.04.2014

201 Культурна спадщина як об’єкт 
цивільних прав

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

Національна ака-
демія прокуратури 
України

19.06.2014

202 Суброгація в цивільному праві 
України

Самбір О. Є. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

19.06.2014

203 Цивільно-правова відповідаль-
ність сторін за договором про 
надання правових послуг

Деяк І. М. д.ю.н. 
Гриняк А. Б.

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємни-
цтва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної академії 
правових наук 
України

26.02.2014
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204 Право спільної власності 
подружжя на житло за законо-
давством України

Гриняк О. Б. д.ю.н., проф. 
Луць В. В.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва імені 
академіка Ф. Г. Бур-
чака Національної 
академії правових 
наук України

25.06.2014

205 Житло як об’єкт спільної 
власності фізичних осіб 

Балюк Ю. О. д.ю.н., проф. 
Галянтич М. К.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва імені 
академіка Ф. Г. Бур-
чака Національної 
академії правових 
наук України

16.07.2014

206 Регулювання переддоговірних 
відносин за законодавством 
Європейського Союзу та 
України

Козачук В. В. к.ю.н. 
Бобрик В. І.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва імені 
академіка Ф. Г. Бур-
чака Національної 
академії правових 
наук України

16.07.2014
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207 Договір побутового підряду 
за цивільним законодавством 
України

Ситнік О. М. д.ю.н., проф. 
Майданик Р. А.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва імені 
академіка Ф. Г. Бур-
чака Національної 
академії правових 
наук України

22.10.2014

208 Страхування майнової відпо-
відальності при здійсненні 
професійної діяльності нота-
ріусами

Кольбенко М. А. д.ю.н., проф. 
Луць В. В.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва імені 
академіка Ф. Г. Бур-
чака Національної 
академії правових 
наук України

22.10.2014

209 Механізм правового регулю-
вання цивільних  процесуаль-
них правовідносин

Кімчинська С. В. к.ю.н., доц. Гет-
манцев О. В.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва імені 
академіка Ф. Г. Бур-
чака Національної 
академії правових 
наук України

22.10.2014
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210 Захист прав споживачів за до-
говором постачання електрич-
ної енергії через приєднану 
мережу

Пожоджук Р. В. д.ю.н., с.н.с. 
Гриняк А. Б.

Науково-дослідний 
інститут при-
ватного права і 
підприємництва 
імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної академії 
правових наук 
України

22.10.2014

211 Реалізація нерухомого майна 
на публічних торгах за цивіль-
ним законодавством України

Луценко Д. С. д.ю.н., с.н.с. 
Гриняк А. Б.

Науково-дослідний 
інститут при-
ватного права і 
підприємництва 
імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної академії 
правових наук 
України

17.12.2014

212 Дискреційні повноваження 
суду першої інстанції у цивіль-
ному судочинстві (уточнення 
теми)

Гарієвська М. Б. к.ю.н., доц. Біло-
усов Ю. В.

Науково-дослідний 
інститут при-
ватного права і 
підприємництва 
імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної академії 
правових наук 
України

29.01.2014
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213 Управління майном дитини 
за цивільним та сімейним за-
конодавством України (уточ-
нення теми)

Романов-
ська Л. А.

д.ю.н., проф. 
Шевченко Я. М.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва 
імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної академії 
правових наук 
України

26.02.2014

214 Договір перевезення вантажів 
автомобільним транспортом 
(уточнення теми)

Волкова А. В. д.ю.н., проф. 
Шишка Р. Б.

Науково-дослідний 
інститут приват-
ного права і під-
приємництва 
імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної академії 
правових наук 
України

25.06.2014

215 Вищі навчальні заклади як 
учасники цивільних право-
відносин

Баб’юк М. П. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгоманова

04.09.2014

216 Право на життя як особисте 
немайнове право

Загорна А. М. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгоманова

27.03.2014
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217 Правовий режим земельної 
ділянки як об’єкт цивільних 
правовідносин (порівняль-
но-правове дослідження за 
законодавством України та 
Німеччини)

Пилипенко О. Ю. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національний педа-
гогічний універси-
тет імені М. П. Дра-
гоманова

04.09.2014

218 Спори, що виникають при 
встановленні і здійсненні 
міських сервітутів 

Іскізаров О. М. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

219 Особисті немайнові права, 
які виникають при усинов-
ленні (зміна теми)

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

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

220 Правовий режим майна мор-
ського порту 

Науменко О. В. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

221 Цивільно-правові гарантії 
належного здійснення права 
на забудову 

Пономарен-
ко К. Д.

д.ю.н., проф. 
Харитонов Є. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

222 Цивільно-правове регулю-
вання захисту прав спожива-
чів у сфері надання послуг 

Станкова І. М. к.ю.н., доц. 
Омельчук О. С.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014
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223 Виселення з відомчих гур-
тожитків: цивільно-правові 
аспекти  

Коблова А. О. д.ю.н., проф. 
Харитонов Є. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

224 Корпоративні спори, пов’язані 
з реалізацією права на вихід 
з господарського товариства 

Мельник О. В. к.ю.н., доц. Пе-
тренко В. С.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

225 Субсидіарне застосування 
норм законодавства до цивіль-
них та суміжних з ним від-
носин 

Фасій Б. В. к.ю.н., доц. 
Омельчук О. С.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

226 Процесуально-правове стано-
вище суб’єктів доказування 
в цивільному процесі України

Вавілова К. Б. д.ю.н., проф. 
Мінченко Р. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

227 Вимога за цивільним правом 
України (перезатвердження 
теми)

Волокіта О. Г. д.ю.н., проф. 
Спасибо-Фатє- 
єва І. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

228 Міри оперативного впливу – 
способи захисту цивільних 
справ

Михайлов Н. С. к.ю.н., доц. Пуч-
ковська І. Й.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

229 Правочини із внесення вкладів 
до господарського товариства

Ханієва Ф. М. д.ю.н., проф. 
Спасибо-Фатє- 
єва І. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014
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230 Правові наслідки порушення 
договірного зобов’язання

Пучков-
ський С. В.

к.ю.н., доц. 
Крижна В. М.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

231 Цивільно-правове регулюван-
ня страхування життя

Журавльова Т. М. к.ю.н., доц. 
Янишен В. П.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

232 Зловживання правами патен-
товласника: поняття та право-
ві наслідки

Гордейчук В. В. к.ю.н., доц. 
Яркіна Н. Є.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

233 Право договірного та законно-
го утримання

Чучкалова Д. О. к.ю.н., доц. 
Коробцова Н. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

234 Право очікування в цивільно-
му праві України

Власенко М. В. к.ю.н., доц. 
Коробцова Н. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

235 Непоіменовані договори щодо 
розпорядження майновими 
правами інтелектуальної 
власності

Козлиєва З. У. к.ю.н., доц. 
Яркіна Н. Є.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

236 Юридичні особи як суб’єкти 
авторського права

Беліченко В. В. к.ю.н., доц. 
Яркіна Н. Є.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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237 Цивільно-правове регулюван-
ня діяльності соціально-орієн-
товних організацій в Україні

Жигалкіна Я. О. к.ю.н., проф. 
Борисова В. І.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

238 Правовідносини у сфері пере-
везення вантажів у прямому 
та прямому змішаному спо-
лученні

Попов В. А. к.ю.н., доц. 
Домашен-
ко М. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

239 Право на правову допомогу  
в цивільному судочинстві

Заботін В. В. к.ю.н., доц. 
Сакара Н. Ю.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 

240 Відшкодування шкоди, завда-
ної правомірними діями

Мельник В. В. к.ю.н., доц. 
Баранова Л. М.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

241 Лізингові правовідносини у 
сфері експлуатації повітряного 
транспорту в Україні (цивіль-
но-правовий аспект)

Власишен О. Д. д.ю.н., проф. 
Яроцький В. Л.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

242 Цивільний оборот рухомих 
речей, на які законодавством 
України поширено правовий 
режим нерухомості

Зубенко К. В. к.ю.н., доц. 
Бірюкова А. Г.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

243 Корпоративні інвестиційні 
фонди як учасники цивільних 
правовідносин

Данилюк М. Б. к.ю.н., доц. 
Зеліско А. В.

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

27.02.2014
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244 Індивідуалізація фізичних 
осіб у цивільних правовідно-
синах

Захарчи-
шин Ю. В.

к.ю.н., доц. 
Гейнц Р. М.

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

26.06.2014

245 Корпоративний договір Сигидин М. М. д.ю.н., проф. 
Васильєва В. А.

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

10.12.2014

246 Правовий режим викорис-
тання об’єктів промислової 
власності державою

Зінич Л. В. д.ю.н., проф. 
Васильєва В. А.

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

10.12.2014

247 Особливості судочинства 
в справах, що виникають із 
спорів про право власності 
та інші речові права

Гуліда О. М. к.ю.н., проф. 
Кройтор В. А.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

29.01.2014

248 Захист прав споживачів 
освітніх послуг, що надаються 
вищими навчальними закла-
дами України 

Резніченко Л. В. к.ю.н., доц. 
Астахова В. В.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

29.01.2014

249 Розгляд судами справ у спо-
рах, що виникають із спадко-
вих правовідносин

Завгородня І. М. к.ю.н., доц. 
Кухарєв О. Є.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.02.2014

250 Цивільно-правова відпові-
дальність у сфері застосуван-
ня допоміжних репродуктив-
них технологій 

Старікова Н. М. к.ю.н., доц. 
Кириченко Т. С.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

30.05.2014
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251 Право на зображення Журавльо-
ва Г. Ю.

к.ю.н., доц. 
Сліпченко С. О.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.06.2014

252 Цивільно-правовий режим 
нежитлових приміщень у ба- 
гатоквартирних будинках 

Одерій О. М. к.ю.н., доц. 
Аврамова О. Є.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.06.2014

253 Цивільно-правовий захист 
житлових прав дітей 

Мовчан О. В. к.ю.н., доц. 
Аврамова О. Є.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.10.2014

254 Усунення неповноти судових 
актів в цивільному судочин-
стві

Данилев-
ська В. О.

к.ю.н., проф. 
Кройтор В. А.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.11.2014

255 Акти цивільного стану 
в системі підстав руху сімей-
них правовідносин 

Нестеренко К. В. к.ю.н., доц. 
Євко В. Ю.

Харківський націо-
нальний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2014

256 Відчуження земельних ді-
лянок для суспільних потреб: 
цивільно-правовий аспект

Дудник Д. О. д.ю.н., доц. 
Венедіктова І. В.

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

25.11.2014

257 Здійснення і захист права на 
честь, гідність та ділову репу-
тацію в умовах надзвичайного 
або воєнного стану

Свердлічен-
ко В. П.

д.ю.н., доц. 
Венедіктова І. В.

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

25.11.2014
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258 Участь у цивільному процесі 
фізичних осіб, які не мають 
повного обсягу процесуальної 
дієздатності

Яремчук Т. С. к.ю.н., доц. Біло-
усов Ю. В.

Хмельницький 
університет управ-
ління та права

22.12.2014

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

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

259 Міжнародно-право-
вий вимір концепції 
сталого розвитку

Новиць-
кий В. В.

д.ю.н., проф. 
Бисага Ю. М.

Державний 
вищий навчаль-
ний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

23.06.2014 Тема не відповідає 
науковій спеці-
альності 12.00.03.
Потребує уточнен-
ня, незрозумілий 
предмет дослі-
дження

260 Механізм цивільно-
правового регулю-
вання перевезень 
пасажирів

Сумкін С. О. д.ю.н., проф. 
Шишка Р. Б.

Запорізький 
національний 
університет

18.12.2014 Тема потребує 
уточнення, незро-
зумілий предмет 
дослідження

261 Цивільно-правове
регулювання донор-
ства репродуктив-
них клітин та ембрі-
онів людини в Укра-
їні та країнах ЄС

Ємелья-
нов С. В.

к.ю.н. Анто-
нов С. В.

Інститут держа-
ви і права імені  
В. М. Корецько-
го НАН України

01.07.2014 Назва теми сфор-
мульована неко-
ректно і потребує 
уточнення
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262 Тягар доказування 
в цивільному судо-
чинстві: порівняль-
но-правове дослі-
дження (уточнення 
теми)

Фарту-
шок Н. Б.

д.ю.н. Тим-
ченко Г. П.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецько-
го НАН України

01.07.2014 Порівняльно-пра-
вове дослідження 
тягаря доказуван- 
ня уявляється не-
доречним, оскіль-
ки чинне цивіль-
не процесуальне 
законодавство не 
містить, на нашу 
думку, проблем-
них питань вказа-
ної теми, що  
стало б предме-
том дослідження 
на дисертаційно-
му рівні

263 Судовий прецедент 
та особливості його 
правозастосування 
в цивільному про-
цесуальному праві 
України

Маслов В. В. д.ю.н., проф. 
Ясинок М. М.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Тема дисертацій-
ного дослідження 
уявляється такою, 
що потребує 
уточнення. Це 
пояснюється не- 
визначеністю, 
про який преце-
дент іде мова та 
що є предметом 
дисертаційного 
дослідження
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264 Особливості розгля-
ду цивільних справ 
про оскарження 
рішень третейських 
судів та видачі ви-
конавчих листів на 
примусове виконан-
ня таких рішень

Котвяков-
ський Ю. О.

д.ю.н., проф. 
Ясинок М. М.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Тема потребує 
редагування 
(скорочення). Для 
дисертації на здо-
буття наукового 
ступеня канди-
дата юридичних 
наук тема є занад-
то широкою

265 Зловживання 
правом у корпора-
тивних правовідно-
синах

Кучмієн-
ко О. В.

д.ю.н., проф. 
Безклу-
бий І. А.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

27.06.2014 Тема досліджува-
лась неодноразо-
во. Останній  
раз див.: Пашуті- 
на В. Ю. Зловжи-
вання корпора-
тивними правами: 
цивільно-право-
вий аспект /  
В. Ю. Пашутіна :
автореф. … канд. 
юрид. наук: 
12.00.03 / Націо-
нальна академія 
прокуратури Ук-
раїни. – К., 2014
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266 Припинення госпо-
дарських товариств 
в цивільному праві 
України

Пономарен-
ко В. О.

д.ю.н., проф. 
Майданик Р. А.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

267 Діяльність адвоката 
в цивільних справах 
в Європейському 
суді з прав людини

Ляшенко Н. А. д.ю.н., проф. 
Фурса С. Я.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

22.04.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій 
за затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

268 Зобов’язання, що 
виникають із без-
підставно набутого 
та збереженого 
майна

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

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

22.12.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення 

269 Договір споживчого 
кредиту в цивільно-
му праві України

Муляр М. С. к.ю.н. Різ-
ник В. С.

Київський 
університет 
права НАН 
України

29.12.2014 Тема потребує 
редагування з 
огляду на належ-
ність до наукової 
спеціальності 
12.00.03
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270 Судові доручення у 
цивільному процесі 
України звернені 
до компетентних 
органів іноземних 
держав

Коротен-
ко Т. Ф.

к.ю.н. 
Огнев’юк Г. З.

Київський уні-
верситет права 
НАН України

30.10.2014 Тема потребує 
редагування, не 
зрозумілі предмет 
та об’єкт дисер-
таційного дослі-
дження

271 Благодійні органі-
зації як суб’єкти 
цивільних прав

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

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

24.12.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

272 Виконання ухвал 
суду у цивільних 
справах

Майка М. Б. к.ю.н., доц. 
Богдан Й. Г.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема потребує 
редагування з 
огляду на певне 
розширення пред-
мета та об’єкта 
дослідження

273 Цивільно-правовий 
статус юридичних 
осіб публічного 
права, створених 
органами місцевого 
самоврядування

Маркевич І. Б. к.ю.н., доц. 
Бек Ю. Б.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема виходить за 
межі спеціальнос-
ті 12.00.03
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274 Здійснення корпо-
ративних прав акці-
онерами за цивіль-
ним законодавством 
України

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

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

275 Авторське право на 
службові твори

Гулкевич А. В. к.ю.н., доц. 
Якубів-
ський І. Є.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема потребує 
редагування. 
Досліджувалася 
неодноразово. 
Треба узгодити із 
сучасним станом 
захищених ди- 
сертацій за за-
твердженими 
темами з анало-
гічної тематики

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

Тур О. Т. д.ю.н., проф. 
Коссак В. М.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема потребує 
редагування
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277 Цивільно-правове 
регулювання до-
говору купівлі-про-
дажу через мережу 
Інтернет

Буга І. Я. к.ю.н., доц. 
Квіт Н. М.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій  
за затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

278 Цивільно-правові 
договори в сімей-
ному праві України

Гофман Ю. В. д.ю.н., проф. 
Кізлова О. С.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

18.11.2014 Тема досліджува-
лася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

279 Способи захисту 
договірних право-
відносин у цивіль-
ному судочинстві 
України

Маніта О. О. к.ю.н., доц. Ді-
денко Л. В.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

18.11.2014 Тема потребує 
уточнення, для 
дисертації на здо-
буття наукового 
ступеня канди-
дата юридичних 
наук тема є занад-
то широкою
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280 Особливості роз-
гляду земельних 
спорів у цивільно-
му судочинстві

Овсепян А. А. к.ю.н., доц. Ді-
денко Л. В.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

18.11.2014 Не відповідає 
паспорту спеці-
альності 12.00.03

281 Зловживання пра-
вом за цивільним 
законодавством 
України

Суховий П. І. к.ю.н. Павлов-
ська Н. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

282 Реклама в діяльнос-
ті правоохоронних 
органів: цивільно-
правовий аспект

Сіродан І. А. к.ю.н., доц. 
Демиден-
ко Н. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує уточ-
нення

283 Контокорент у сис-
темі цивільно-пра-
вових договорів

Копито-
ва О. С.

д.ю.н., проф. 
Заіка Ю. О.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Назва теми потре-
бує уточнення

284 Принцип автоном-
ності тлумачення 
у сфері особистих 
немайнових і май-
нових відносин 
в рішеннях Євро-
пейського суду 
з прав людини

Матвєєва С. П. к.ю.н., проф. 
Гопанчук В. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.03.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення, не 
зрозумілі об’єкт 
та предмет дослі-
дження. З огляду 
на це є сумнівним 
віднесення теми
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дисертаційного 
дослідження до 
паспорта спеці-
альності 12.00.03

285 Міжнародний ко-
мерційний арбітраж 
в Україні та ЄС: 
спори у сфері від-
носин інтелектуаль-
ної власності

Приходь-
ко А. В.

д.ю.н., доц. 
Матвєєв П. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.03.2014 Тема потребує 
редагування з ог-
ляду на предмет
та об’єкт дослі-
дження, недореч-
на назва теми та, 
як наслідок, не-
зрозумілі об’єкт 
та предмет 
дисертаційного 
дослідження

286 Цивільно-правові 
засади надання про-
дюсерських послуг

Аксюті-
на А. В.

к.ю.н., доц. 
Берестова І. Е.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.10.2014 Тема досліджу-
валася неодно-
разово. Необхід-
но узгодити із 
сучасним станом 
захищених ди- 
сертацій за за-
твердженими 
темами з анало-
гічної тематики
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287 Право фізичної осо-
би на ознайомлення 
з особистими папе-
рами, які передані 
до фонду бібліотек 
або архівів

Софіюк Т. О. д.ю.н., проф. 
Заіка Ю. О.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.10.2014 Тема сформульо-
вана надто вузько

288 Відшкодування 
моральної шкоди 
у недоговірних 
зобов’язаннях

Онищен-
ко О. С.

д.ю.н., проф. 
Тімуш І. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

289 Договір довічного 
утримання в цивіль-
ному праві України

Ткачен-
ко М. В.

к.ю.н., доц. 
Пилипен-
ко С. А.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

290 Договір про на-
дання детективних 
послуг

Волин-
ська А. М.

к.ю.н., доц. 
Демиден-
ко Н. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Тема сформульо-
вана некоректно
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291 Відшкодування 
упущеної вигоди 
за порушення дого-
вірних зобов’язань 
в цивільному праві

Розізнана І. В. д.ю.н., проф. 
Стефан-
чук Р. О.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

19.06.2014 Тема сформульо-
вана надто вузько

292 Співавторство 
в праві інтелекту-
альної власності

Мамушкі-
на А. І.

д.ю.н., проф. 
Київець О. В.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

23.10.2014 Тема досліджу- 
валася неодно-
разово. Слід 
узгодити із су-
часним станом 
захищених ди- 
сертацій за за-
твердженими 
темами з анало-
гічної тематики

293 Групові позови 
в цивільному про-
цесі

Губська А. В. д.ю.н., проф. 
Київець О. В.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

02.07.2014 Тема досліджу-
валася неодно-
разово. Слід 
узгодити із су-
часним станом 
захищених ди- 
сертацій за за-
твердженими 
темами з анало-
гічної тематики
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294 Арбітражне рішен-
ня та захист інвес-
тиції

Просюк А. В. к.ю.н., доц. 
Філіп’єв А. О.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

26.06.2014 Тема є занадто  
широкою для 
кандидатської 
дисертації та 
потребує реда-
гування з огляду 
на належність до 
наукової спеціаль-
ності 12.00.03

295 Правове регулю-
вання діяльності 
міжнародних пла-
тіжних систем

Глотов М. О. к.ю.н., доц. 
Філіп’єв А. О.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

26.06.2014 Тема потребує 
редагування 
з огляду на на-
лежність до на-
укової спеціаль-
ності 12.00.03

296 Визнання права 
як спосіб захисту  
цивільних прав та 
інтересів

Френдій Н. А. к.ю.н., доц. 
Первомай-
ський О. О.

Науково-дослід-
ний інститут 
приватного пра-
ва і підприємни-
цтва імені акаде-
міка Ф. Г. Бурча-
ка Національної 
академії право-
вих наук Укра-
їни

26.02.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій 
за затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики
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297 Кредитні спілки як 
учасники цивіль-
них відносин

Кущаєва Л. В. к.ю.н. 
Кочин В. В.

Науково-дослід- 
ний інститут 
приватного пра- 
ва і підприєм- 
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національної
академії право-
вих наук України

26.02.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

298 Судовий захист 
охоронюваних 
законом інтересів 
у сімейному праві 
України

Решет-
ник Є. М. 

к.ю.н. Левків-
ський Б. К.

Науково-дослід- 
ний інститут 
приватного пра- 
ва і підприєм- 
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національної
академії право-
вих наук України

28.05.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

299 Апеляційне оскар-
ження ухвал суду 
першої інстанції 
у цивільному судо-
чинстві України

Фролова О. В. к.ю.н. Левків-
ський Б. К.

Науково-дослід- 
ний інститут 
приватного пра- 
ва і підприєм- 
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національної
академії право-
вих наук України

16.07.2014 Із цієї тематики 
нещодавно була 
захищена дисер-
тація О. В. Бат- 
рин
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300 Фізична особа як 
сторона договірних  
зобов’язань в ци-
вільному праві 
України

Водоп’ян Т. В. к.ю.н. 
Пленюк М. Д.

Науково-дослід- 
ний інститут 
приватного пра- 
ва і підприєм- 
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національної
академії право-
вих наук України

22.10.2014 Тема потребує 
редагування (зву-
ження), незрозу-
мілий предмет 
дослідження

301 Дошкільні навчаль-
ні заклади як учас-
ники цивільних 
відносин

Бесараб-
чик В. О.

д.ю.н., проф. 
Галян-
тич М. К.

Науково-дослід- 
ний інститут 
приватного пра- 
ва і підприєм- 
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національної
академії право-
вих наук України

22.10.2014 Тема потребує 
редагування

302 Оренда земельних 
ділянок водного 
фонду: цивільно-
правові аспекти

Міськевич Л. Р. к.ю.н., доц. 
Калаур І. Р.

Науково-дослід- 
ний інститут 
приватного пра- 
ва і підприєм- 
ництва імені 
академіка 
Ф. Г. Бурчака 
Національної
академії право-
вих наук України

26.11.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення 
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303 Вищі навчальні за-
клади як учасники 
цивільних право-
відносин

Баб’юк М. П. д.ю.н., проф. 
Стефан-
чук Р. О.

Національний 
педагогічний 
університет іме-
ні М. П. Драго-
манова

04.09.2014 Тема потребує 
редагування

304 Цивільно-право-
ве регулювання 
управління майном 
фізичних осіб з не-
доліком цивільної 
дієздатності

Рубанчук Г. С. к.ю.н., доц. 
Шимон С. І.

Національний 
педагогічний 
університет іме-
ні М. П. Драго-
манова

31.01.2013 Тема потребує 
редагування

305 Право на звернення 
до суду як форма 
захисту порушених, 
оспорюваних та не-
визнаних прав

Кирилло-
ва Ю. І.

д.ю.н., проф. 
Мінчен-
ко Р. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014 Предметом дослі- 
дження можуть 
бути, як уявляєть-
ся, лише право на 
звернення до суду 
за національни-
ми стандартами, 
оскільки із між-
народно-правових 
стандартів права 
на суд із вказаної 
тематики була за-
хищена кандидат-
ська дисертація 
Цувіною Т. А.  
у 2013 р. (Націо-
нальний юридич-
ний університет 
імені Ярослава 
Мудрого)
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306 Судовий захист 
прав інтелектуаль-
ної власності

Соловей В. О. к.ю.н., доц. 
Кулініч О. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики. 
Викликає заува-
ження предмет 
дослідження, 
оскільки у ви-
падку досліджен-
ня захисту прав 
інтелектуальної 
власності судами 
різних юрисдик-
цій дисертація 
не відповідатиме 
паспорту спеці-
альності 12.00.03

307 Відповідальність 
учасників цивіль-
них правовідносин, 
що виникають при 
перевезеннях ванта-
жів, пасажирів

Сірко Р. Б. к.ю.н., доц. 
Сафончик О. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

16.04.2014 Тема потребує 
редагування 
(скорочення).
Досліджувалася 
неодноразово. 
Слід узгодити
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та багажу залізнич-
ним транспортом, 
за законодавством 
України

із сучасним ста-
ном захищених 
дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

308 Цивільно-правові 
гарантії належного 
здійснення права на 
забудову 

Пономарен-
ко К. Д.

д.ю.н., проф. 
Харито-
нов Є. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Тема сформульо-
вана некоректно

309 Спільна власність 
членів сім’ї за зако-
нодавством України 

Фолошня Д. І. к.ю.н., доц. 
Сафончик О. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

310 Апеляційне прова-
дження в цивільно-
му процесі України 
(уточнення теми)

Іліопол І. М. д.ю.н., проф. 
Мінчен-
ко Р. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Із цієї тематики 
нещодавно була 
захищена дисер-
тація О. В. Бат- 
рин

311 Цивільно-право-
ве регулювання 
договору надання 
послуг адвокатом 
(уточнення теми)

Книгін К. Г. к.ю.н., доц. 
Форма-
нюк В. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Тема потребує 
редагування
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312 Відповідальність 
учасників господар-
ських товариств  

Бурносенко-
ва І. А.

к.ю.н., доц. 
Зубар В. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

313 Пам’ятки культур-
ної спадщини  

Микитей А. О. к.ю.н., доц. 
Омель-
чук О. С.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема потребує 
редагування з 
огляду на належ-
ність до спеціаль-
ності 12.00.03
Тему досліджен-
ня слід узгодити 
з аналогічними 
досліджуваними 
темами, зокрема 
з темою Мен-
ської О. А.  
(2014)

314 Звичай як форма 
цивільного законо-
давства України 

Обиход О. М. д.ю.н., проф. 
Харито-
нов Є. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема сформульо-
вана некоректно, 
потребує редагу-
вання
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315 Цивільна 
правосуб’єктність 
громадян України

Литвинен-
ко А. Г.

д.ю.н., проф. 
Харито-
нов Є. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

316 Теоретичні та 
практичні засади 
забезпечення та 
виконання рішень 
судів (уточнення 
теми)

Приту-
ляк В. М.

д.ю.н., проф. 
Мінчен-
ко Р. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема потре-
бує уточнення, 
оскільки можна 
поставити під 
сумнів відпо-
відність теми 
паспорта спеці-
альності 12.00.03

317 Розвиток та удоско-
налення правових 
норм національно-
го законодавства, 
які регулюють 
суб’єктивні кор-
поративні права 
та обов’язки як 
напрям в інтеграції 
до системи євро-
пейського законо-
давства

Марущак Я. С. к.ю.н., доц. 
Бігняк О. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема сформульо-
вана надто гро-
міздко, потребує 
редагування з 
огляду на належ-
ність до спеціаль-
ності 12.00.03
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318 Умовні 
зобов’язання в 
цивільному праві 
України

Мартиш-
ко М. О.

к.ю.н., доц. Іг-
натенко В. М.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Схожа з темою 
Іщенко Н. О. 
(2014)

319 Архітектор як 
суб’єкт цивільних 
правовідносин

Голобородь-
ко В. О.

к.ю.н., доц. 
Яркіна Н. Є.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014 Тема потребує 
редагування

320 Спортивні органі-
зації як суб’єкти 
цивільного права 
(перезатвердження 
теми)

Біляєв О. О. к.ю.н., доц. Іг-
натенко В. М.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема потребує 
редагування

321 Страхування інвес-
тиційних ризиків на 
фондовому ринку

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

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема потребує 
уточнення з огля-
ду на належність 
до спеціальності 
12.00.03

322 Цивільно-правові 
наслідки визнання 
фізичної особи по-
мерлою за законо-
давством України

Корчак Т. В. д.ю.н., проф. 
Яроць-
кий В. Л.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема надто вузь-
ка, потребує ре-
дакційного уточ-
нення з огляду як 
на формування, 
так і на предмет 
дослідження 
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323 Договори з від-
кладальною та 
скасувальною умо-
вами за цивільним 
законодавством 
України

Іщенко Н. О к.ю.н., доц. 
Мороз В. М.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема схожа з 
темою Мартиш-
ко М. О. (2014)

324 Юридичні факти у 
механізмах виник-
нення, переходу 
та припинення 
речових прав на 
нерухомість в 
Україні

Спєсів-
цев Д. С.

д.ю.н., проф. 
Яроць-
кий В. Л.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема потребує 
редагування 

325 Учасники спадко-
вих правовідносин

Главач І. І. к.ю.н., доц. 
Зозуляк О. І.

Прикарпат-
ський націо-
нальний 
університету 
імені Василя 
Стефаника 

17.12.2013 Тема потребує 
редакційного 
уточнення

326 Договір на турис-
тично-оздоровче 
обслуговування

Чуднов В. В. д.ю.н., проф. 
Шишка Р. Б. 

Прикарпат-
ський націо-
нальний 
університет 
імені Василя 
Стефаника 

17.12.2013 Тема надто 
вузька
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327 Об’єкти промис-
лової власності як 
вклад до статутного 
капіталу господар-
ського товариства

Круглюк К. В. д.ю.н., проф. 
Васильє-
ва В. А.

Прикарпат-
ський націо-
нальний 
університет 
імені Василя 
Стефаника 

26.06.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

328 Правове регулюван-
ня договору медич-
ного страхування

Петечел Н. М. д.ю.н., проф. 
Васильє-
ва В. А.

Прикарпат-
ський націо-
нальний 
університет 
імені Василя 
Стефаника 

10.12.2014 Тема потребує 
редагування з 
огляду на належ-
ність до спеціаль-
ності 12.00.03

329 Трансферні догово-
ри у сфері профе-
сійного спорту 

Коротун В. І. к.ю.н., доц. 
Мандри-
ка Л. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Тема потребує 
уточнення з ура-
хуванням спеці-
альності 12.00.03

330 Межі та обмеження 
патентних прав

Левшина Я. О. к.ю.н., доц. 
Піхурець О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення
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331 Виникнення та 
зміст права на за-
хист комерційного 
(фірмового) найме-
нування (уточнення 
теми)

Кузьмін-
ський О. О.

к.ю.н., доц. 
Синєгу-
бов О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

332 Судовий захист 
прав осіб, які не 
брали участі у ци-
вільній справі

Даниляк Ю. В. к.ю.н., доц. 
Кухарєв О. Є.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Мова може йти 
лише про право 
вказаних осіб 
на оскарження 
судових рішень, 
а не про судовий 
захист у цілому

333 Кореспонденція як 
об’єкт цивільного 
права 

Лапін-
ський І. І.

к.ю.н., доц. 
Піхурець О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Тема надто вузька

334 Цивільно-правове 
регулювання від-
носин дистанційної 
купівлі-продажу 
з використанням 
Інтернету

Патинка Ю. О. к.ю.н., проф. 
Сергієн-
ко В. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

30.05.2014 Аналогічна тема 
затверджена 
у 2014 р.  
Буга І. Я. 
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335 Форми та способи 
захисту особистих 
немайнових прав 
фізичної особи, 
що забезпечують 
її соціальне буття 
(перезатвердження 
теми)

Наумен-
ко К. С.

к.ю.н., доц. 
Горобець Н. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.06.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

336 Договір поставки 
природного газу

Жиліна І. І. к.ю.н., доц. 
Синєгу-
бов О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

28.07.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

337 Значні правочини 
статутних госпо-
дарських товариств: 
поняття та порядок 
вчинення (уточнен-
ня теми)

Ланті-
нов Ю. Ф.

к.ю.н., доц. 
Полтав-
ський О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.10.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики
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338 Цивільно-правове 
регулювання від-
носин з постачання 
гарячої води побу-
товому споживачу 

Гуйван Д. П. к.ю.н., проф. 
Сергієн-
ко В. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Тема сформульо-
вана надто вузько, 
потребує редагу-
вання з огляду 
на обсяг дослі-
дження

339 Прощення боргу як 
спосіб припинення 
зобов’язань 

Шимко Ф. А. к.ю.н., доц. 
Мороз М. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

340 Здійснення права на 
ім’я неповнолітніми 
особами

Фролова А. С. д.ю.н., доц. 
Сліпчен-
ко С. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Тема сформульо-
вана надто вузько

341 Правові наслідки 
порушення дого-
вору про надання 
оплатних послуг 

Залозна Д. П. к.ю.н., доц. Ба-
тожська О. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Тема сформульо-
вана надто вузько
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342 Захист особистих 
немайнових прав 
юридичних осіб 

Кролі-
вець М. О.

д.ю.н., доц. 
Сліпчен-
ко С. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики 

343 Цивільно-правова 
відповідальність за 
неналежне надання 
туристичних послуг

Лупп В. А. к.ю.н., доц. 
Пушай В. І.

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н. Ка-
разіна

29.01.14 Тема сформульо-
вана надто вузько

344 Спадкування 
підприємства як 
єдиного майнового 
комплексу

Ковален-
ко О. В.

д.ю.н., доц. 
Венедікто-
ва І. В.

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н. Ка-
разіна

29.01.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

345 Корпоративні права 
як об’єкт цивільно-
го права

Гнідченко Г. Г. д.ю.н., доц. 
Венедікто-
ва І. В.

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н. Ка-
разіна

29.01.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Треба узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики
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346 Спадкування зе-
мельної ділянки

Волков Е. К. к.ю.н., доц. 
Розгон О. В.

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н. Ка-
разіна

29.01.2014 Тема сформульо-
вана надто вузько

347 Правовий режим 
бездокументарних 
цінних паперів у 
цивільному праві

Трофимен-
ко Д. С.

к.ю.н. Жилін-
кова О. В.

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н. Ка-
разіна

18.09.2014 Тема досліджу-
валася неоднора-
зово. Слід узго-
дити із сучасним 
станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

348 Захист цивільних 
прав та інтересів 
органами та по-
садовими особами 
виконавчої влади

Білен-
ський О. О.

д.ю.н., доц. 
Венедікто-
ва І. В.

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н. Ка-
разіна

25.11.2014 Тема потребує 
редагування з 
огляду на належ-
ність до спеціаль-
ності 12.00.03

349 Заходи опера-
тивного впливу 
у зобов’язальних 
правовідносинах

Гринько Р. В. д.ю.н., проф. 
Стефан-
чук Р. О.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

09.07.2014 Тема потребує 
узгодження з ана-
логічною темою 
Михайлова Н. С. 
(2014)

350 Зміна і розірвання 
цивільно-правового 
договору

Весна Н. О. д.ю.н., проф. 
Стефан-
чук Р. О.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

02.09.2014 Тема досліджува-
лася неодноразо-
во. Слід узгодити 
із сучасним
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станом захище-
них дисертацій за 
затвердженими 
темами з анало-
гічної тематики

351 Відшкодування 
шкоди, завданої ді-
ями, спрямованими 
проти основ на-
ціональної безпеки 
України

Завад-
ська О. П.

д.ю.н., доц. 
Гринько С. Д.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

02.09.2014 Тема потребує 
редагування з 
огляду на належ-
ність до спеціаль-
ності 12.00.03

352 Цивільно-правовий 
захист баз даних

Хавро-
нюк О. О.

к.ю.н., доц. 
Нагнибіда В. І.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

27.11.2014 Тема сформульо-
вана надто вузько. 
Тематика баз 
даних неоднора-
зово піддавалася 
дослідженню

353 Відшкодування 
шкоди, завданої 
митними органами 
України

Данів О. О. д.ю.н., доц. 
Гринько С. Д.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

22.12.2014 Тема потребує 
редагування з 
огляду на належ-
ність до спеціаль-
ності 12.00.03

354 Доктрина зняття 
корпоративної вуалі 
як засіб цивільно-
правової відпові-
дальності

Дульська А. В. д.ю.н., проф. 
Київець О. В.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

22.12.2014 Назва теми потре-
бує доопрацюван-
ня. Незрозумілий 
предмет дослі-
дження. Зазначе-
на доктрина
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широко застосо-
вується в судах 
Англії, Америки, 
хоча чіткі крите-
рії застосування 
не напрацьовано 
і в цих країнах. 
В українському 
законодавстві 
не передбачено 
застосування цієї 
доктрини: так про 
що йдеться – 
про перспективи 
її імплементації, 
про залежних 
юридичних осіб?

355 Захист прав та 
інтересів відповіда-
ча у цивільному 
процесі

Лабань О. О. к.ю.н., доц. 
Бондаренко–
Зелінська Н. Л.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

22.12.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення з 
огляду на обсяг 
дослідження

356 Відшкодування 
шкоди, завданої 
внаслідок взаємодії 
транспортних за-
собів

Лесько Ю. В. д.ю.н., доц. 
Гринько С. Д.

Хмельницький 
університет 
управління та 
права

22.12.2014 Тема потребує 
редагування 
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357 Відшкодування 
шкоди, завданої 
внаслідок надзви-
чайних ситуацій

Мул А. М. к.ю.н., доц. 
Нагнибіда В. І.

Хмельницький 
університет 
управління 
та права

22.12.2014 Тема потребує 
уточнення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
(12.00.04)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)
358 Правове забезпечення 

добросовісної кон-
куренції в Україні: 
проблеми теорії і 
практики

Бакалінська О. О. д.ю.н. Дем-
ченко С. Ф.

Науково-дослідний інститут 
приватного права і підпри-
ємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної 
академії правових наук 
України

26.02.2014

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

359 Правовий статус суб’єктів 
інноваційної діяльності

Багрицевич Є. А. д.ю.н., доц. 
Коваль І. Ф.

Донецький націо-
нальний університет

21.02.2014
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360 Антимонопольне регулю-
вання спільної господарської 
діяльності 

Мурсалімова Т. О. к.ю.н., доц. 
Малига В. А.

Донецький націо-
нальний університет

21.02.2014

361 Господарсько-правовий ста-
тус благодійних організацій 

Гончаренко М. В. к.ю.н., доц. 
Булатов Є. В.

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

27.01.2014

362 Правовий статус редакцій 
друкованих засобів масової 
інформації

Кузін Д. С. д.ю.н., проф. 
Устименко В. А.

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

27.01.2014

363 Господарський суд  як 
суб’єкт здійснення судового 
захисту

Гусейнова Г. М. д.ю.н., проф. 
Ніколенко Л. М.

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

27.01.2014

364 Господарсько-правове за-
безпечення розпорядження 
об’єктами права комунальної 
власності

Паскевич М. О. д.ю.н., доц. 
Джабраі-
лов Р. А.

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

27.01.2014

365 Правовий статус генеруючих 
підприємств вітроенергетики 

Голенко В. Е. д.ю.н., проф. 
Грудниць-
ка С. М.

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

24.02.2014

366 Правове регулювання вико-
нання рішень господарського 
суду 

Святогор О. А. к.ю.н. Креме-
новська І. В. 

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

22.12.2014

367 Розгляд справ щодо порушен-
ня законодавства про захист 
економічної конкуренції

Конюхова О. В. д.ю.н., доц. 
Валітов С. С.

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

24.02.2014
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368 Відповідальність  суб’єктів 
господарювання за порушен-
ня  антимонопольно-конку-
рентного  законодавства

Курепіна О. Ю. д.ю.н., доц. 
Валітов С. С.

Інститут економі-
ко-правових дослі-
джень НАН України

24.02.2014

369 Правове регулювання соці-
ально спрямованого підпри-
ємництва

Юрушева І. О. д.ю.н., проф. 
Бобкова А. Г.

Інститут економі-
ко-правових дослі-
джень НАН України

27.10.2014

370 Правове регулювання поряд-
ку розміщення акцій у сфері 
господарювання

Сторощук О. В. к.ю.н. Подо-
ляк С. А.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

29.12.2014

371 Господарсько-правове 
регулювання страхування 
професійних ризиків у сфері 
охорони здоров’я

Шельпякова Т. В. к.ю.н., доц. Ка-
шинцева О. Ю.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

29.12.2014

372 Господарсько-правове ре-
гулювання консалтингової 
діяльності у сфері охорони 
здоров’я

Гордієнко Р. Л. к.ю.н., доц. Ка-
шинцева О. Ю.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

29.12.2014

373 Господарсько-правова від-
повідальність за завдання 
немайнової шкоди суб’єктам 
господарювання

Куценко Я. О. д.ю.н., доц. Ата-
манова Ю. Є.

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

11.11.2014

374 Господарсько-правове регу-
лювання діяльності націо-
нальної мережі трансферу 
технологій

Новіков Є. А. д.ю.н., доц. Ата-
манова Ю. Є.

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

11.11.2014
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375 Правове забезпечення елек-
тронної форми господарсько-
го обороту

Тетерятник Б. С. к.ю.н., доц. 
Глібко С. В.

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

11.11.2014

376 Господарсько-правова відпо-
відальність в інвестиційних 
відносинах

Ониськів І. О. к.ю.н., доц. 
Глібко С. В.

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

11.11.2014

377 Господарсько-правове 
регулювання розрахунків 
суб’єктів господарювання 
у зовнішньоекономічній ді-
яльності

Чубенко В. А. к.ю.н., доц. 
Глібко С. В.

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

11.11.2014

378 Господарсько-правове за-
безпечення інвестування 
діяльності сільськогосподар-
ських виробників в умовах 
імплементації законодавства 
Європейського Союзу

Бегмат В. О. к.ю.н., доц. 
Глібко С. В.

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

11.11.2014

379 Господарсько-правове регу-
лювання діяльності небан-
ківських кредитних установ 
в Україні з урахуванням 
адаптації до законодавства 
Європейського Союзу

Касмініна О. О. к.ю.н., доц. 
Глібко С. В.

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

11.11.2014
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380 Grid-технології як об’єкт 
інноваційних правовідносин

Стріжкова А. В. к.ю.н. Єфремо-
ва К. В.

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

11.11.2014

381 Господарсько-правове за-
безпечення функціонування 
юридичних осіб публічного 
права

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

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

11.11.2014

382 Господарсько-правове за-
безпечення запобігання та 
протидії неправомірних по-
глинань

Бойчук Н. Р. д.ю.н., доц. Ата-
манова Ю. Є.

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

11.11.2014

383 Господарсько-правове за-
безпечення створення та 
функціонування ринку сіль-
ськогосподарського машино-
будування в Україні 

Сарибекян М. С. к.ю.н., доц. 
Білоусов Є. М.

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

08.09.2014

384 Правове регулювання інжи-
нірингової діяльності у сфері 
будівництва

Кириченко І. О. к.ю.н., доц. 
Білоусов Є. М.

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

08.09.2014
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385 Господарсько-правові меха-
нізми самоорганізації в будів-
ництві (уточнення теми)

Гармаш І. М. к.ю.н., доц. 
Білоусов Є. М.

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

08.09.2014

386 Господарсько-правове 
регулювання ринку оптової 
торгівлі в Україні

Кролевецький К. І. к.ю.н., доц. 
Білоусов Є. М.

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

11.11.2014

387 Корпоративне управління за 
законодавством України

Мягкий А. В. д.ю.н., проф. 
Беляневич О. А.

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємни-
цтва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної акаде-
мії правових наук 
України

29.01.2014

388 Правовий режим експорту 
та імпорту товарів і послуг у 
межах зони вільної торгівлі 
України та Європейського 
Союзу

Король А. О. д.ю.н., проф. 
Крупчан О. Д.

Науково-дослідний 
інститут приватного 
права і підприємни-
цтва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака На-
ціональної акаде-
мії правових наук 
України

16.07.2014



99

389 Господарсько-правові меха-
нізми реалізації інноваційних 
проектів (зміна теми)

Ліпська О. С. д.ю.н., проф. 
Зельдіна О. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

27.01.2014

390 Господарсько-правове регу-
лювання валютних операцій 
в Україні

Сулейманова С. Р. д.ю.н., проф. 
Подцерков-
ний О. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

27.01.2014

391 Господарсько-правовий 
режим введення в господар-
ський обіг об’єктів нерухо-
мості 

Пономарьо-
ва Ю. С.

д.ю.н., проф. 
Подцерков-
ний О. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

20.06.2014

392 Господарсько-правове регу-
лювання діяльності страхо-
вих посередників 

Блізнюк М. Б. д.ю.н., проф. 
Подцерков-
ний О. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

20.06.2014

393 Фінансування капітального 
будівництва: господарсько-
правовий аспект 

Пунтус Д. В. д.ю.н., проф. 
Подцерков-
ний О. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

20.06.2014

394 Правове регулювання бан-
крутства акціонерних това-
риств 

Угольникова К. О. д.ю.н., проф. 
Подцерков-
ний О. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

29.12.2014

395 Господарсько-правовий 
механізм інвестиційного 
забезпечення національної 
економіки

Бударна В. О. д.ю.н., проф. 
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

396 Господарювання в умовах 
введення державою екстраор-
динарних правових режимів

Сергєєва Н. С. д.ю.н., доц. 
Пашков В. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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397 Органи місцевого самовря-
дування як суб’єкти організа-
ційно-господарських повно-
важень (перезатвердження)

Возна В. О. д.ю.н., доц. 
Мілаш В. С.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

398 Господарсько-правове за-
безпечення технологічної 
безпеки держави

Денисов А. І. д.ю.н., проф. 
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

399 Правове регулювання 
внутрішньогосподарських 
відносин

Руденко М. П. д.ю.н., доц. 
Мілаш В. С.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

400 Договірні правовідносини 
з розподілу продукції в сис-
темі національної енергетич-
ної безпеки

Янишен Б. В. д.ю.н., проф. 
Задихайло Д. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

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

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

401 Господарсько-пра-
вове забезпечення 
державної допомоги 
суб’єктам господарю-
вання  

Колосова О. Е. к.ю.н., доц. 
Ашурков О. О.

Інститут еконо-
міко-правових 
досліджень 
НАН України

27.01.2014 Можливо, ма-
ється на увазі 
«державної 
підтримки»?
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402 Господарсько-правове 
регулювання ринку 
інформаційних послуг 

Запорожчен-
ко Л. С.

к.ю.н., доц. 
Мельник С. Б.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014

Тотожні теми403 Правове регулювання 
комерційної госпо-
дарської діяльності в 
сфері інформаційних 
послуг

Водорєзо-
ва С. Р.

к.ю.н., доц. 
Глібко С. В.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(12.00.05)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

404 Правове регулювання соціаль-
ного страхування в Україні: 
проблеми теорії і практики

Боднарук М. І. д.ю.н., проф. 
Хуторян Н. М.

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

16.10.2014

405 Проблеми правового регулю-
вання соціального партнерства

Міщук М. О. д.ю.н., проф. 
Андріїв В. М.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

08.09.2014
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406 Методи забезпечення трудової 
дисципліни в сучасних умовах 
господарювання

Кутоманов Д. Є. д.ю.н., проф. 
Іншин М. І.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

20.10.2014

407 Теорія правовідносин соціаль-
ного забезпечення в умовах 
ринкової економіки

Синчук С. М. д.ю.н., проф. 
Пилипенко П. Д.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

408 Суб’єкти права соціального 
забезпечення

Краснов Є. В. д.ю.н., проф. 
Чанишева Г. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

409 Єдність і диференціація 
правового регулювання праці 
в сучасних умовах господарю-
вання

Сидоренко А. С. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

410 Державно-правовий механізм 
забезпечення прав людини у 
сфері праці в умовах євроінте-
грації України

Середа О. Г. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

411 Правове регулювання держав-
них соціальних допомог  
в Україні

Сокол М. В. д.ю.н., проф. 
Хуторян Н. М.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет 
імені Лесі Українки

квітень 2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

412 Соціальний захист 
осіб з інвалідністю: 
проблеми теорії та 
практики

Мельник В. П. д.ю.н., доц. 
Костюк В. Л.

Національний 
університет «Ост-
розька академія»

29.05.2014 Тема досліджу-
валась неодно-
разово на рівні 
кандидатських 
робіт

413 Сучасна концеп-
ція трудоправової 
відповідальності в 
органах внутрішніх 
справ України

Гончарук В. В. д.ю.н., проф. 
Венедік-
тов В. С.

Харківський  
національний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014 Тема не має 
актуальності й 
новизни

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

414 Правове регулювання понов-
лення на роботі та зміна фор-
мулювання причин звільнення 
працівників

Грицай Ю. В. к.ю.н. Клемпар-
ський М. М.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.12.2014
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415 Правовий статус суб’єктів 
колективно-трудових право-
відносин

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

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

25.11.2014

416 Особливості правового регу-
лювання праці жінок

Чернота Д. С. д.ю.н., доц. 
Мельни-
чук Н. О.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

18.04.2014

417 Принципи і форми захисту 
трудових прав суддів

Курбанов Б. Б. д.ю.н., доц. 
Мельни-
чук Н. О.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

18.04.2014

418 Міжнародні соціальні стандар-
ти у сфері соціального забез-
печення

Андрухо-
вич Д. Р.

д.ю.н., проф. 
Іншин М. І.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.05.2014

419 Правове регулювання соціаль-
ного забезпечення вимушених 
переселенців

Артюх Ю. І. д.ю.н., проф. 
Щербина В. І.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.12.2014

420 Міжнародно-правові стандар-
ти оплати праці

Кабаченко М. О. д.ю.н., проф. 
Щербина В. І.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.12.2014

421 Локальне правове регулюван-
ня охорони праці

Олексюк Т. І. д.ю.н., проф. 
Андріїв В. М.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.12.2014
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422 Правове регулювання оцінки 
професійного рівня працівни-
ків

Денисе-
вич А. Ю.

д.ю.н., проф. 
Андріїв В. М.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.12.2014

423 Адаптація національного 
трудового законодавства про 
відповідальність до законодав-
ства Європейського Союзу

Овсянко Д. С. д.ю.н., доц. Ве-
недіктов С. В.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.12.2014

424 Соціальне забезпечення пра-
цівників-мігрантів в Україні та 
країнах ЄС

Алієва С. Т. д.ю.н., проф. 
Іншин М. І.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.12.2014

425 Правове регулювання розі-
рвання трудового договору у 
зв’язку з припиненням повно-
важень посадових осіб

Курова А. А. д.ю.н., проф. 
Щербина В. І.

Київський націо-
нальний університет 
імені Тараса Шев-
ченка

15.12.2014

426 Юридичні гарантії працевла-
штування молоді в Україні

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

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

25.11.2014

427 Соціальний захист учасників 
антитерористичної операції  
в Україні

Петрик Л. Я. к.ю.н., доц. 
Бурак В. Я.

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

25.11.2014

428 Посередництво у відносинах 
працевлаштування

Яськів І. Л. к.ю.н., доц. Жол-
нович О. І.

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

25.11.2014
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429 Принципи соціального діалогу Бабушкіна Н. О. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О. М.

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

11.11.2014

430 Правові та соціальні засади 
захисту працівників у випадку 
масового звільнення

Честа Д. О. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

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

11.11.2014

431 Справедливість як принцип 
трудового права

Бережна К. І. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

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

11.11.2014

432 Теоретико-правові засади 
відповідальності керівника за 
трудовим законодавством

Шевердіна В. І. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

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

11.11.2014

433 Професійний розвиток керів-
ників, професіоналів, фахівців

Богомолов В. В. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О. М.

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

11.11.2014
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434 Міжнародно-правові стандар-
ти соціального забезпечення

Клименко А. Л. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

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

11.11.2014

435 Значення міжнародних джерел 
у сфері праці в процесі євроін-
теграції

Мостицька Т. І. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

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

11.11.2014

436 Ділова репутація, честь та 
гідність працівника як об’єкт 
захисту в трудовому праві

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

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

11.11.2014

437 Посадові особи як спеціаль-
ний суб’єкт трудового права

Марченко В. М. к.ю.н., с.н.с. 
Вапнярчук Н. М.

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

11.11.2014

438 Вчинення корупційного право-
порушення як підстава припи-
нення трудових правовідносин

Кузьміна К. О. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

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

11.11.2014
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439 Одноразове грубе порушення 
трудових обов’язків як підста-
ва розірвання трудового дого-
вору з ініціативи роботодавця

Козін С. М. д.ю.н., проф. 
Іншин М. І.

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

11.11.2014

440 Правове регулювання за-
охочень працівників органів 
прокуратури України

Мельничен-
ко А. О.

д.ю.н., проф. 
Іншин М. І.

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

11.11.2014

441 Правове регулювання додат-
кової трудової діяльності в 
Україні

Понома-
рьов Д. О.

д.ю.н., проф. 
Іншин М. І.

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

11.11.2014

442 Адаптація національного за-
конодавства України у сфері 
праці суддів до законодавства 
Європейського Союзу 

Пусан К. Б. д.ю.н., проф. 
Іншин М. І.

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

11.11.2014

443 Правове регулювання не-
стандартних форм зайнятості 
працівників України 

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

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

11.11.2014
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444 Принципи 
загальнообов’язкового держав-
ного медичного страхування

Семенова А. В. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О. М.

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

17.01.2014

445 Правове регулювання підтвер-
дження кваліфікації праців-
ників

Зінченко С. Г. к.ю.н. 
Юшко А. М.

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

11.11.2014

446 Правове регулювання профе-
сійного навчання працівників

Іванова Ю. С. к.ю.н., доц. 
Юшко А. М.

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

20.02.2014

447 Пенсійне страхування в 
Україні: проблеми теорії та 
практики

Каптар Г. Г. к.ю.н., с.н.с. 
Вапнярчук Н. М.

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

11.11.2014

448 Структура колективних трудо-
вих правовідносин

Лічман О. В. к.ю.н., доц. Та-
расенко В. С.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

27.01.2014

449 Нагляд і контроль за дотри-
манням законодавства про 
соціальне забезпечення

Панасюк С. В. д.ю.н., доц. Кос-
тюк В. Л.

Національний уні-
верситет «Острозька 
академія»

29.05.2014
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450 Принципи правового регулю-
вання оплати праці

Добвиш К. К. д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

451 Правове регулювання праці  
у нафтогазовій промисловості

Шабанова С. О. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

452 Правове регулювання стажу-
вання працівників за трудовим 
законодавством України

Фоменко О. Ю. к.ю.н., доц. Сіль-
ченко С. О.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

453 Трудові правовідносини з 
керівником юридичної особи 
в сучасних умовах господа-
рювання (перезатвердження 
теми)

Малинов-
ська К. А.

д.ю.н., проф. 
Прилипко С. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014

454 Єдність і диференціація у пра-
ві соціального забезпечення

Федчиши-
на К. В.

к.ю.н., доц. Жер-
наков В. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

455 Правове регулювання соціаль-
них відпусток

Коваленко А. С. д.ю.н., проф. 
Ярошенко О. М.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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456 Правове регулювання оплати 
праці державних службовців

Головачова А. О. д.ю.н., проф. 
Процев-
ський О. І.

Харківський націо-
нальний педагогіч-
ний університет іме-
ні Г. С. Сковороди

16.12.2014

457 Правове регулювання робочо-
го часу в умовах євроінтеграції 
України

Метіль А. С. д.ю.н., проф. 
Процев-
ський О. І.

Харківський націо-
нальний педагогіч-
ний університет іме-
ні Г. С. Сковороди

16.12.2014

458 Правове регулювання оплати 
праці працівників прокуратури 
України 

Шевченко Н. Л. д.ю.н., проф. 
Мельник К. Ю.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

29.01.2014

459 Правове регулювання добору 
кадрів до органів прокуратури 
України

Меєрович Б. В. д.ю.н., проф. 
Мельник К. Ю.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

21.02.2014

460 Трудові спори, пов’язані з дис-
циплінарною відповідальністю 
осіб рядового та начальниць-
кого складу органів внутріш-
ніх справ

Фомін О. В. к.ю.н. Ковален-
ко К. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

21.03.2014

461 Правова природа матеріальної 
відповідальності роботодавця 
перед працівником 

Трофимов-
ська Ю. В.

к.ю.н., доц. Чор-
ноус О. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

30.05.2014

462 Особливості правового регу-
лювання зміни істотних умов 
праці 

Марченко В. В. к.ю.н. Могілев-
ський Л. В.

Харківський націо-
нальний університет 
внутрішніх справ

28.07.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням цивільно-правових наук НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

463 Встановлення розміру 
мінімальної заробітної 
плати як спосіб дер-
жавного регулювання 
оплати праці 
в Україні

Вегера В. М. д.ю.н., доц. Ве-
недіктов С. В.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

11.06.2014 Тема досліджу-
валась неодно-
разово

464 Правове регулювання 
недержавного пен-
сійного забезпечення 
в системі соціальної 
політики держави

Андрій-
чук О. В

д.ю.н., проф. 
Щербина В. І.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

15.12.2014 Зазначена тема 
досліджується 
в Національно-
му юридично-
му університеті 
імені Ярослава 
Мудрого 

465 Правове регулювання 
повної матеріальної 
відповідальності пра-
цівників

Мотрич А. І. д.ю.н., доц. 
Мельни-
чук Н. О.

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка

15.12.2014 Тема досліджу-
валась неодно-
разово

466 Трудовий договір 
за законодавством 
України та законодав-
ством пострадянських 
держав  

Наньєва М. І. к.ю.н., доц. Та-
расенко В. С.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема досліджу-
ється на рівні 
докторської 
дисертації
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467 Правове  регулювання 
юридичних гарантій 
реалізації особою 
права на працю

Яцкевич І. І. д.ю.н., доц. 
Костюк В. Л.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

29.05.2014 Тема сфор-
мульована 
некоректно

468 Особливості реалізації 
трудових прав праців-
ників, що працюють 
у роботодавців – фі-
зичних осіб

Василько І. В. к.ю.н. Могілев-
ський Л. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.10.2014 Тема неодно-
разово була 
предметом до-
слідження і не 
має актуаль-
ності

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

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)
469 Правове регулювання управлін-

ських та сервісних відносин  
у сфері використання та охоро-
ни земель: проблеми теорії  
та практики

Бусуйок Д. В. д.ю.н., проф. 
Кулинич П. Ф.

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

28.01.2014

470 Національна екомережа Украї-
ни як об’єкт правового регулю-
вання

Ващи-
шин М. Я.

д.ю.н., проф. 
Пилипенко П. Д.

Львівський націо-
нальний університет 
імені Івана Франка

24.12.2014
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471 Теоретичні проблеми право-
вого забезпечення відновлення 
земель

Лісова Т. В. д.ю.н., проф. 
Шульга М. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

472 Теоретико-правові засади 
сталого розвитку сільськогос-
подарського виробництва в 
Україні

Курман Т. В. д.ю.н., проф. 
Шульга М. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

473 Теоретичні проблеми правової 
регламентації комплексного ви-
користання та охорони земель 
лісогосподарського призна-
чення

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

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

474 Екосистемний підхід у право-
вому регулюванні екологічних 
відносин в Україні: проблеми 
впровадження та реалізації

Суєтнов Є. П. д.ю.н., проф. 
Гетьман А. П.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)
475 Правове регулювання вирощу-

вання і перероблення сільсько-
господарської сировини для 
виробництва біопалива

Пастух А. В. д.ю.н., проф. 
 Семчик В. І.

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

28.01.2014
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476 Правовий режим земель, зай-
нятих зеленими насадженнями 
у населених пунктах

Ситник Т. М. д.ю.н., проф. 
Кулинич П. Ф.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

28.01.2014

477 Правове регулювання ство-
рення і використання штучних 
водних об’єктів в Україні на 
землях приватної власності

Муравська М. Л. д.ю.н., проф. 
Кулинич П. Ф. 

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

16.10.2014

478 Правова охорона навколозем-
ного космічного простору  від 
засмічення за законодавством 
України

Гурова А. М. д.ю.н., проф. 
Малишева Н. Р.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

25.12.2014

479 Правове забезпечення збере-
ження біорізноманіття

Темирова В. І. д.ю.н., доц. 
Барбашо-
ва Н. В.

Інститут економіко-
правових дослі-
джень НАН України

27.01.2014

480 Рішення органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування як джерела 
земельного права України

Кузьменко Н. О. д.ю.н., проф. 
Мірошнічен-
ко А. М.

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

12.10.2014

481 Правове регулювання еко-
логічної безпеки теплових 
електростанцій в Україні

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

Київський націо-
нальний універси-
тет імені Тараса 
Шевченка

18.12.2014

482 Організаційно-правові засади 
державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку 
в Україні

Славова К. С. к.ю.н., доц. 
Каракаш І. І.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014
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483 Правовий режим природних 
ресурсів континентального 
шельфу України

Пономарен-
ко О. О.

д.ю.н., проф. 
Гетьман А. П.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Муд рого

07.09.2012

484 Правові засади забезпечення 
екологічної освіти та вихован-
ня в Україні

Старосуд І. М. д.ю.н., проф. 
Гетьман А. П.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Муд рого

07.09.2013

485 Правове регулювання охо-
рони ландшафтів в Україні 
та Європейському Союзі: 
порівняльний аналіз (переза-
твердження)

Лозо О. В. д.ю.н., проф. 
Гетьман А. П.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Муд рого

05.09.2014

486 Правове регулювання користу-
вання лісовими ділянками

Близнюкова А. І. к.ю.н., доц. Ані-
сімова Г. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Муд рого

05.09.2014

487 Екосистемне правове регулю-
вання як спосіб забезпечення 
стійкого розвитку лісів

Щур І. В. д.ю.н., проф. 
Гетьман А. П.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Муд рого

05.09.2014

488 Правові засади використання 
земельних ділянок для індиві-
дуального будівництва

Святолуцька О. С. д.ю.н., проф. 
Шульга М. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Муд рого

21.03.2014
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489 Правовий режим земель запасу Рибалка К. І. д.ю.н., проф. 
Шульга М. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

490 Особливості правового регу-
лювання кредитних відносин 
в сільському господарстві за 
участю сільськогосподарських 
товаровиробників (переза-
твердження)

Шведенко П. Ю. к.ю.н., проф. 
Жушман В. П.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

491 Проблеми становлення та роз-
витку лісового законодавства 
України

Костирко Я. В. д.ю.н., проф. 
Гетьман А. П.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

492 Правові засади обліку земель Кондратен-
ко Д. Ю.

д.ю.н., проф. 
Шульга М. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

493 Екологічне законодавство в 
контексті міжнародно-право-
вих зобов’язань України: про-
блеми реформування

Блавацька Д. А. к.ю.н., доц. Ані-
сімова Г. В.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

494 Правовий режим об’єктів рос-
линного світу, занесених до 
Зеленої книги України

Кім Г. А. д.ю.н., доц. 
Соколова А. К.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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495 Правове забезпечення від-
творення та охорони об’єктів 
тваринного світу

Козленко О. О д.ю.н., доц. Со-
колова А. К.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

496 Особливості правового статусу 
власника відходів в Україні

Цалін Р. В. к.ю.н., доц. 
Шахов В. С.

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

497 Предмет аграрного права 
України

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

Національний юри-
дичний університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

498 Правовий режим мисливських 
природних ресурсів в Україні

Данилюк Л. Р. к.ю.н., проф. 
Кобецька Н. Р.

Прикарпатський на-
ціональний універ-
ситет імені Василя 
Стефаника

17.12.2013

499 Екологічний ризик у правовід-
носинах з видобування нетра-
диційних видів палива

Колос І. В. к.ю.н., доц. 
Романко С. М.

Прикарпатський на-
ціональний універ-
ситет імені Василя 
Стефаника

25.12.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням екологічного,  
господарського та аграрного права НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

500 Оренда земель 
сільськогосподар-
ського призначення 
за законодавством 
України

Грущан-
ський В. О.

к.ю.н. 
Бусуйок Д. В.

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

01.07.2014 Була захищена 
кандидатська 
дисертація з 
аналогічною на-
звою Н. В. Іль-
ницькою

501 Господарсько-пра-
вова відповідаль-
ність за порушення 
водного законодав-
ства

Скакун О. М. д.ю.н. Джума-
гельдієва Г. Д.

Інститут еконо-
міко-правових 
досліджень 
НАН України

27.01.2014 Тема не відпо-
відає спеціаль-
ності 12.00.06

502 Правове регулю-
вання збуту сіль-
ськогосподарської 
продукції

Василенко С. І. д.ю.н., проф. 
Ніколенко Л. М.

Інститут еконо-
міко-правових 
досліджень 
НАН України

28.04.2014 У наведеній 
редакції ця тема 
виходить за 
межі спеціаль-
ності 12.00.06 
(чим відрізня-
ється збут с/г 
продукції від 
збуту промисло-
вої продукції?)
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503 Правове регулю-
вання здійснення 
генетично-інженер-
ної діяльності

Зелін-
ський А. В.

д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В. М.

Національний 
університет 
біоресурсів 
і природо-
користування 
України

03.12.2014 Є сумніви, що 
ця тема відпо-
відає спеціаль-
ності 12.00.06

504 Правовий режим 
земель національної 
екологічної мережі 
України

Кондра-
тюк Т. М.

д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В. М.

Національний 
університет 
біоресурсів 
і природо-
користування 
України

20.11.2014 Некоректна 
назва теми. 
Земель еколо-
гічної мережі 
не існує

505 Правовий режим 
земель лісового 
фонду, на яких роз-
міщені колгоспні 
ліси

Смоляр-
чук Р. Ф.

д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В. М.

Національний 
університет 
біоресурсів 
і природо-
користування 
України

03.12.2014 Таких земель 
і таких лісів 
чинне законо-
давство не знає

506 Правове забез-
печення паювання 
земель в Україні

Кулик І. А. д.ю.н., проф. 
Єрмоленко В. М.

Національний 
університет 
біоресурсів 
і природо-
користування 
України

20.11.2014 За цією темою 
П. Ф. Кулини-
чем все дослі-
джено
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
(12.00.07)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

507 Концептуальні засади правово-
го регулювання відносин щодо 
вирішення публічно-правових 
спорів у порядку адміністра-
тивного судочинства

Педько Ю. С. д.ю.н., проф. 
Андрійко О. Ф.

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

01.07.2014

508 Методологічно-правові засади 
інформаційного та консульта-
тивно-дорадчого забезпечення 
судочинства (в умовах вико-
ристання сучасних засобів і 
методів отримання даних)

Дем’янчук В. А. д.ю.н., проф. 
Копиленко О. Л.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014

509 Організаційно-правові засади 
забезпечення природно-техно-
генної безпеки в Україні

Павлов Д. М. д.ю.н.
Чубенко А. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

510 Теоретико-правові засади деті-
нізації економіки України

Удовик М. С. д.ю.н.
Чубенко А. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.02.2014
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511 Концепція охорони національ-
них інтересів України 
у прикордонній сфері  
(адміністративно-правовий 
аспект)

к.ю.н., доц.  
Зьолка В. Л.

д.ю.н., проф.
Остапенко О. І.

Національна 
академія Держав-
ної прикордонної 
служби України 
імені Богдана 
Хмельницького

03.04.2015

512 Управління у сфері публічної 
служби: теоретико-методоло-
гічна і концептуально-правова 
характеристика 

Могил С. К. д.ю.н., проф.
Біла- 
Тіунова Л. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

513 Теоретико-правові та організа-
ційні основи адміністративно-
го нагляду органів виконавчої 
влади в Україні

Денисова А. В. д.ю.н., проф. 
Ярмакі Х. П.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

24.11.2014

514 Адміністративно-правовий 
статус суб’єктів економічної 
безпеки держави в Україні та 
ЄС: методологія та практика

Рєзнік О. М. Сумський держав-
ний університет

18.12.2014

515 Концептуальні та правові за- 
сади формування правосвідо-
мості державних службовців  
в Україні

Кім К. В. д.ю.н., проф. Ка-
гановська Т. Є.

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна

18.03.2014

516 Концептуальні засади адміні-
стративно-правового регулю-
вання навчального процесу  
у вищих навчальних закладах 
України

Смульська А. В. д.ю.н., проф. Ка-
гановська Т. Є.

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна

16.04.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук  
і міжнародного права НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

517 Митні адмі-
ністрації та 
використання 
їх досвіду в 
публічному 
адміністру-
ванні в галузі 
митної справи 

Гармаш Є. В. д.ю.н., проф. 
Прийма- 
ченко Д. В.

Академія 
митної служ-
би України

24.02.2014 Пропонується: «Функції 
митних адміністрацій: 
проблеми удосконален-
ня. Теоретико-правові 
аспекти». Або: «Теоре-
тико-правові аспекти 
оптимізації функцій 
митних адміністрацій»

518 Джерела адмі-
ністративного 
права України

Герма-
нюк М. О.

д.ю.н., проф.
Коломоєць Т. О.

Запорізький 
національний 
університет

16.04.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання»  
та ін. 

519 Функції адмі-
ністративного 
права

Пирожко-
ва Ю. В.

д.ю.н., проф.
Коломоєць Т. О.

Запорізький 
національний 
університет

19.06.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
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«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін.

520 Правове 
регулювання 
інформацій-
них ресурсів

Довгань О. Д. д.ю.н. 
Скулиш Є. Д. 

Науково-
дослідний 
інститут 
інформатики і 
права НАПрН 
України

23.12.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

521 Адміністра-
тивні проце-
дури  
в правоохо-
ронній сфері

Братель С. Г. д.ю.н., проф.
Кузьменко О. В.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

27.05.2014 Доречно було б розгля-
нути процедури в по-
рівняльно-правовому 
аспекті (з процедурами 
в інших сферах та на-
голосити на це в назві 
дисертації)

522 Теоретичні 
та практичні 
засади станов-
лення поліцей-
ського права 
в Україні

Братель О. Г. д.ю.н., проф.
Дзера О. В.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

24.06.2014 Тема досить спірна. 
Немає поліції в Україні, 
немає сфери застосу-
вання поліцейського 
права, якщо це не іс-
торичні аспекти…



125

523 Адміністра-
тивно-правове 
регулювання 
діяльності 
органів досу-
дового розслі-
дування

Калатур М. В. д.ю.н., проф.
Копан О. В.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

30.09.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

524 Адміністра-
тивно-правове 
регулювання  
фіскальної 
політики в 
Україні

Ракул О. В. д.ю.н., доц.
Лошиць- 
кий М. В.

Національ-
на академія 
внутрішніх 
справ

23.12.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

525 Публічний 
контрольний 
процес в Ук-
раїні: адмі-
ністративно-
правові засади

Кравчук В. М. д.ю.н., проф. 
Якимчук Н. Я.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

02.07.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін.

526 Адміністратив-
но-правові за-
сади діяльнос-
ті громадських 
об’єднань 
юридичного 
спрямування 
в Україні

Галай А. О. д.ю.н., доц. 
Гречанюк С. К.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

27.11.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 
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527 Адміністра-
тивно-юрис-
дикційна 
діяльність 
органів СБ 
України

Благодар-
ний А. М.

Національ-
на академія 
Служби без-
пеки України

14.05.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

528 Дипломатична 
служба Укра-
їни: організа-
ційно-правові 
засади

Федчи- 
шин С. А.

д.ю.н., проф. 
Матюхіна Н. П.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Яросла-
ва Мудрого

26.12.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

529 Правова 
регламентація 
спадкування 
прав інте-
лектуальної 
власності: те-
орія та судова 
практика

Гонча- 
рова А. В.

Сумський 
державний 
університет

18.12.2014 Тема не належить до 
спеціальності 12.00.07
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530 Лихослів’я як 
соціальне яви-
ще в контексті 
адміністратив-
но-правової 
відповідаль-
ності

Кобзєва Т. А. Сумський 
державний 
університет

18.12.2014 Належність теми до 
спеціальності 12.00.07 
спірна, швидше це соці-
ологічні науки, оскільки 
основний предмет до-
слідження – лихослів’я 
як соціальне явище

531 Контрольно-
наглядова ді- 
яльність у сфе-
рі земельних 
відносин: ад-
міністративно-
правові засади 
організації та 
функціону-
вання

Пахомов В. В. Сумський 
державний 
університет

18.12.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

532 Реєстраційне 
право як під-
галузь адміні-
стративного 
права України

Солонар А. В. Сумський 
державний 
університет

18.12.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 
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533 Адміністра-
тивно-правові 
відносини у 
сфері медич-
ного страху-
вання

Шапіро В. С. Сумський 
державний 
університет

18.12.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

534 Фінансові по-
слуги в Украї-
ні: адміністра-
тивно-правове 
регулювання 
(уточнення 
теми)

Солош- 
кіна І. В.

д.ю.н. Коваль- 
ська В. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

535 Адміністра-
тивні проце-
дури у сфері 
господарської 
діяльності

Любі- 
мова С. Ю.

д.ю.н., проф. 
Комзюк А. Т.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 
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536 Адміністра-
тивно-пра-
вові засади 
здійснення 
контролю та 
нагляду  
у сфері стра-
хової діяль-
ності в Україні 

Літвінова О. В. д.ю.н., проф. 
Музичук О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

537 Адміністра-
тивно-правове 
забезпечення 
державної 
інформаційної 
політики  
в органах  
внутрішніх 
справ України 

Негодчен-
ко В. О.

д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

538 Адміністра-
тивно-право-
вий механізм 
забезпечення 
прав суб’єктів 
підприємниць-
кої діяльності 
у сфері опо-
даткування

Чорна А. М. д.ю.н., проф. 
Комзюк А. Т.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.10.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 
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539 Адміністра-
тивна діяль-
ність органів 
та установ 
Державної 
кримінально-
виконавчої 
служби Укра-
їни

Пузирний В. Ф. д.ю.н., доц.  
Гречанюк С. К.

Чернігівський 
національний 
технологіч-
ний універ-
ситет

31.03.2014 У назві доречно відбити 
наголос на проблемати-
ці, тобто в назву вклю-
чити слово «проблеми», 
«засади», «концепція» 
або словосполучення 
«проблемні питання» 
та ін. 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)
540 Правове регулювання неюрис-

дикційних адміністративних 
процедур

Страх Є. О. д.ю.н., проф. 
Кунєв Ю. Д.

Академія митної 
служби України

24.11.2014

541 Адміністративно-правовий 
механізм забезпечення прав 
і свобод громадян у сфері реє-
страції актів цивільного стану

Бідзіля Я. В. к.ю.н., доц. 
Трачук П. А.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський на-
ціональний універ-
ситет»

23.01.2014

542 Електронна форма правових 
актів в публічному управлінні

Ільниць- 
кий М. П.

к.ю.н., доц. 
Ващук О. М.

Державний  
вищий нав чальний 
заклад «Ужгород-
ський національ-
ний університет»

23.01.2014
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543 Забезпечення прав і свобод 
громадян у митній сфері

Сливка О. О. д.ю.н., доц. 
Лазур Я. В.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський на-
ціональний універ-
ситет»

23.01.2014

544 Діяльність дільничного інспек-
тора міліції щодо адміністра-
тивного нагляду за особами, 
звільненими з місць позбав-
лення волі

Шваєнко Д. М. к.ю.н. 
Легеза Є. О.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.02.2013

545 Вирішення справ адміністра-
тивної юрисдикції, учасником 
яких є органи державної ви-
конавчої служби

Кузьміна І. С. д.ю.н., проф. 
Приймачен-
ко Д. В.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.02.2013

546 Адміністративно-правове 
забезпечення функціонуван-
ня апарату судів загальної 
юрисдикції

Мащук В. Ю. д.ю.н.  
Мельник Р. С.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.03.2013

547 Особливості застосування 
принципів адміністративного 
судочинства України

Мироненко Є. О. к.ю.н., доц. 
Бабакін В. М.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.03.2013

548 Правовий механізм реалізації 
адміністративно-правового 
статусу службовців Національ-
ного банку України

Корольов Ю. О. д.ю.н., проф. 
Приймачен-
ко Д. В.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.03.2013
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549 Апеляційне провадження в 
адміністративному судочин-
стві України

Глуховеря М. М. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

30.05.2013

550 Діяльність Державної мігра-
ційної служби України щодо 
протидії адміністративним 
правопорушенням іноземців 
(за матеріалами Автономної 
Республіки Крим) (уточнення 
теми)

Смілий І. А. к.ю.н., доц. Ми-
ронюк Р. В.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

31.10.2013

551 Адміністративні послуги  
з державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно

Колесников М. О. к.ю.н. Припу-
тень Д. С.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.11.2013

552 Адміністративні послуги  
у сфері містобудування

Ляшко О. Б. к.ю.н., доц. Ко-
валенко Н. В.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.11.2013

553 Скорочене провадження  
в адміністративному судочин-
стві України

Кузнєцов Д. В. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.11.2013

554 Судові акти в адміністративно-
му судочинстві України

Любович В. Ю. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.11.2013
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555 Адміністративно-правовий ре-
жим інформації про продукцію

Янковський О. К. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

20.02.2014

556 Звернення до суду в порядку 
адміністративного судочинства

Гнап Д. Д. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.10.2014

557 Інформаційні послуги в Ук-
раїні: організаційно-правовий 
аспект

Давидова М. О. к.ю.н. 
Бабакін В. М.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.10.2014

558 Адміністративно-правові 
засади інформаційного за-
безпечення діяльності міліції 
громадської безпеки

Старченко О. О. к.ю.н. 
Бабакін В. М.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.10.2014

559 Адміністративні корупційні 
делікти

Єдин Р. В. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.10.2014

560 Адміністративно-правові 
основи державної антикоруп-
ційної політики в Україні

Ростовська К. В. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.10.2014
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561 Організаційно-правові засади 
взаємодії міліції та Національ-
ної гвардії України у сфері 
охорони громадського порядку
(уточнення теми)

Жбанчик А. В. д.ю.н., доц. Ко-
місаров О. Г.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.10.2014

562 Адміністративно-правове 
регулювання доступу праців-
ників міліції до інформацій-
них ресурсів, що знаходяться 
у володінні інших суб’єктів 
інформаційних відносин

Нефедов Є. А. д.ю.н., доц. Ко-
місаров О. Г.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

563 Адміністративна відповідаль-
ність за порушення правил 
дорожнього руху, що спричи-
нило дорожньо-транспортну 
пригоду

Кучеренко О. А. к.ю.н. 
Гаркуша В. В.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

564 Судові рішення як джерело на-
ціонального адміністративного 
права

Цуркаленко Ю. В. к.ю.н. 
Кацуба Р. М.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

565 Адміністративно-правове  
регулювання містобудівної  
діяльності в Україні

Ярошевська Р. С. д.ю.н., доц. 
Миронюк Р. В.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

566 Адміністративні послуги, що 
надаються іноземцям підроз-
ділами Державної міграційної 
служби України

Черната С. М. д.ю.н., доц. 
Миронюк Р. В.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014



135

567 Фінансово-процесуальні пра-
вовідносини за участю органів 
внутрішніх справ України

Литвинова Є. В. к.ю.н. Кацу-
ба Р. М.

Дніпропетровський 
державний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

568 Прокурор в адміністративному 
процесі в Україні: питання 
теорії та практики

Нестеренко І. В. д.ю.н., проф.
Колпаков В. К.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

20.11.2014

569 Адміністративно-правові за-
соби забезпечення виконання 
військового обов’язку

Леонов В. М. д.ю.н., проф.
Колпаков В. К.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

11.09.2014

570 Адміністративно-правове 
регулювання вітроенергетики 
в Україні: організаційно- 
правовий аспект (перезатвер-
дження)

Шевченко Д. В. д.ю.н., проф.
Коломоєць Т. О.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

20.11.2014

571 Функції адміністративного 
примусу: теоретичний, нор-
мативний та праксеологічний 
аспекти

Бадло В. А.  д.ю.н., проф.
Коломоєць Т. О.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

11.09.2014

572 Адміністративно-правовий 
захист осіб, хворих на ВІЛ 
(СНІД) в Україні

Колодочка О. Є. к.ю.н, доц.
Синьов О. В.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

20.11.2014

573 Прокуратура як суб’єкт адміні-
стративного права України

Васильчук Б. Г. д.ю.н., проф.
Коломоєць Т. О.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

18.12.2014
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574 Адміністративно-правовий 
статус органів охорони інте-
лектуальної власності

Хрідочкін А. В. к.ю.н, доц.
Макушев П. В.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

20.03.2014

575 Суб’єктивна сторона складу 
адміністративного правопору-
шення

Ткаченко О. Р. д.ю.н., проф.
Колпаков В. К.

Запорізький на-
ціональний універ-
ситет

18.12.2014

576 Дискреційні повноваження 
органів виконавчої влади  
в Україні та їх реалізація

Грінь А. А. к.ю.н. Ки-
сіль Л. Є.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

06.03.2014

577 Організаційно-правове забез-
печення державного фінансо-
вого контролю в Україні

Шашенок Я. В. к.ю.н. Нагре-
бельний В. П.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

06.03.2014

578 Державне регулювання на-
укової  і науково-технічної 
діяльності: організаційно- 
правовий аспект

Неколяк Р. В. к.ю.н. Нагре-
бельний В. П.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

25.12.2014

579 Правове регулювання реа-
лізації програмно-цільового 
методу у бюджетній  сфері 
України

Романенко Є. О. д.ю.н., проф. 
Андрійко О. Ф.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецького 
НАН України

25.12.2014

580 Вирішення адміністративно-
правових спорів за участю 
юридичних осіб в Україні

Джурин-
ський О. В.

д.ю.н., проф. 
Нижник Н. Р.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014
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581 Адміністративний нагляд 
у сфері телекомунікацій та 
користування радіочастотним 
ресурсом України

Козловський А. С. д.ю.н., проф. 
Нижник Н. Р.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014

582 Адміністративно-правові 
зобов’язання у системі органів 
виконавчої влади України

Гергелюк Н. Т. д.ю.н., проф. 
Нижник Н. Р.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014

583 Правове регулювання пред-
метної підсудності в адміні-
стративному судочинстві

Войнолович С. Ю. д.ю.н., доц. 
Лазур Я. В.

Інститут законо-
давства Верховної 
Ради України

2014

584 Адміністративно-правове за-
безпечення захисту прав спо-
живачів фінансових послуг

Радченко О. Ю. к.ю.н., проф. 
Крегул Ю. І.

Київський націо-
нальний торговель-
но-економічний 
університет

30.01.2014

585 Правові та організаційні за-
сади захисту персональних 
даних

Петрицький А. Л. д.ю.н.
Гуржій Т. О.

Київський Націо-
нальний торговель-
но-економічний 
університет

25.12.2014

586 Адміністративна відповідаль-
ність за правопорушення  
у сфері реєстрації прав на  
нерухоме майно

Турчин В. Е. д.ю.н., проф. 
Печуляк В. П.

Київський націо-
нальний торговель-
но-економічний 
університет

25.12.2014

587 Адміністративно-деліктні 
відносини в сфері державних 
закупівель в Україні

Черней A. B. д.ю.н., доц. 
Армаш Н. О.

Класичний приват-
ний університет

26.02.2014

588 Адміністративні послуги  
в системі адміністративного 
права

Олексенко Т. М. д.ю.н., доц. 
Армаш Н. О.

Класичний приват-
ний університет

26.02.2014
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589 Роль законного представника 
у забезпеченні захисту непов-
нолітніх в адміністративному 
процесі України

Потапов М. О. д.ю.н., доц. 
Армаш Н. О.

Класичний приват-
ний університет

26.02.2014

590 Відшкодування витрат учас-
никам провадження у справах 
про адміністративні правопо-
рушення

Мехтієв Е. Т. д.ю.н., проф. 
Пєтков C. B.

Класичний приват-
ний університет

24.12.2014

591 Правове регулювання оподат-
кування майна в Україні

Головко Є. Є. д.ю.н., проф. 
Покатаєва О. В.

Класичний приват-
ний університет

24.12.2014

592 Спеціальні податкові режими 
в Україні: правова природа та 
перспективи реформування

Маріхін К. В. д.ю.н., проф. 
Покатаєва О. В.

Класичний приват-
ний університет

24.12.2014

593 Представництво суб’єктів 
владних повноважень в ад-
міністративному судочинстві 
України

Децик С. Я. к.ю.н., доц. Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

24.12.2014

594 Правові засади інформацій-
ного забезпечення органів 
виконавчої влади у сфері  
оподаткування в Україні

Дутчак І. Д. д.ю.н., проф. 
Бєляков К. І.

Науково-дослідний 
інститут інфор-
матики і права 
НАПрН України

23.12.2014

595 Правовий режим інформацій-
них систем і технологій

Юдкова К. В. к.техн.н., доц.  
Фурашев В. М.

Науково-дослідний 
інститут інфор-
матики і права 
НАПрН України

23.12.2014
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596 Інформаційно-правова полі-
тика України в сфері безпеки 
людини у медіапросторі

Головко О. М. д.ю.н. Савіно-
ва Н. А.

Науково-дослідний 
інститут інфор-
матики і права 
НАПрН України

23.12.2014

597 Правові засади інформаційної 
безпеки у сфері обігу персо-
нальних даних в Україні

Дадіверіна Л. І. д.ю.н. Савіно-
ва Н. А.

Науково-дослідний 
інститут інфор-
матики і права 
НАПрН України

23.12.2014

598 Правовий режим інформацій-
ного ресурсу техніч- 
ної фіксації інформації судо- 
вого засідання в Україні

Коляденко П. Л. д.ю.н. Савіно-
ва Н. А.

Науково-дослідний 
інститут інфор-
матики і права 
НАПрН України

24.06.2014

599 Правові та організаційні за-
сади обігу інформації судового 
засідання

Секелик Л. В. д.ю.н. Савіно-
ва Н. А.

Науково-дослідний 
інститут інфор-
матики і права 
НАПрН України

23.12.2014

600 Адміністративно-правове регу-
лювання реадмісії в Україні

Білоконь О. В. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

601 Адміністративна відповідаль-
ність за порушення законо-
давства у сфері державних 
закупівель

Богачов А. А. к.ю.н., доц. 
Удовик М. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

602 Адміністративна відповідаль-
ність за правопорушення в га-
лузі рослинного світу України

Олійник В. І. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

603 Адміністративно-правове 
регулювання аквакультури

Якимець О. О. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014
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604 Правове регулювання податко-
вого контролю за трансферт-
ним ціноутворенням в Україні

Горбань І. І. к.ю.н., доц. 
Павлов Д. М.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.03.2014

605 Адміністративно-правове 
регулювання надання послуг 
щодо зберігання тимчасово за-
триманих ОВС транспортних 
засобів

Сак В. М. д.ю.н., доц. Ло-
шицький М. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

27.05.2014

606 Адміністративна відповідаль-
ність працівників ОВС  
за порушення вимог фінансо-
вого контролю

Титко А. В. к.ю.н. 
Дрозд О. Ю.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

30.09.2014

607 Публічне адміністрування  
у сфері комунального госпо-
дарства України

Лисюк С. А. к.ю.н., доц. 
Корж-
Ікаєва Т. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.10.2014

608 Адміністративно-правовий 
статус державних агентств

Крет Я. А. д.ю.н., доц. Ло-
шицький М. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

609 Адміністративно-правовий 
статус консультативно-дорад-
чих органів МВС України

Мозоль Т. В. к.ю.н., доц. 
Братель С. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

610 Фінансовий контроль та 
моніторинг як засоби протидії 
тінізації економіки України

Молчанов Д. М. к.ю.н., доц.
Удовик М. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

611 Адміністративно-правові за-
сади кадрового забезпечення 
діяльності органів прокурату-
ри України

Садова С. В. д.ю.н.  
Рибалка Н. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.11.2014



141

612 Адміністративно-правові заса-
ди діяльності прокурора щодо 
протидії корупції (перезатвер-
дження теми)

Грабець І. Н. д.ю.н. 
Рибалка Н. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України 23.10.2014

613 Фінансово-правове регулю-
вання казначейського обслу-
говування бюджетних коштів 
(перезатвердження теми)

Акуленко А. О. д.ю.н., проф. 
Якимчук Н. Я.

Національна ака-
демія прокуратури 
України 25.12.2014

614 Фінансово-правове регу-
лювання відносин з адміні-
стрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (переза-
твердження теми)

Наконечний С. О. д.ю.н., проф. 
Якимчук Н. Я.

Національна ака-
демія прокуратури 
України 25.12.2014

615 Адміністративно-правове 
регулювання антикорупційної 
діяльності органів Служби 
безпеки України у сфері про-
тидії конфлікту інтересів

Чепченко Д. О. к.ю.н., доц.
Благодар- 
ний А. М.

Національна 
академія Служби 
безпеки України

30.01.2014

616 Правове регулювання надання 
адміністративних послуг  
у ветеринарній та фітосані- 
тарній сфері

Рафальський А. Р. к.ю.н., доц. 
Гулак О. В.

Національний уні-
верситет біоресур-
сів і природокорис-
тування України

03.12.2014

617 Порівняльний аналіз здій-
снення повноважень нижніми 
ланками органів місцевого 
самоврядування в Україні  
та Республіці Казахстан

Ємельяненко К. О. д.ю.н., проф.
Ладиченко В. В.

Національний уні-
верситет біоресур-
сів і природокорис-
тування України

03.12.2014
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618 Розвиток адміністративних 
правовідносин в умовах  
Євроінтеграції Україні

Конюх Г. В. к.ю.н., доц. 
Гулак О. В.

Національний уні-
верситет біоресур-
сів і природокорис-
тування України

03.12.2014

619 Принципи адміністративно-
правового регулювання  
аграрної сфери України

Котух К. А. д.ю.н., проф.
Курило В. І.

Національний уні-
верситет біоресур-
сів і природокорис-
тування України

03.12.2014

620 Адміністративний договір як 
форма договірного регулюван-
ня адміністративно-правових 
відносин

Сіренко А. М. д.ю.н., проф. 
Світлич- 
ний О. П.

Національний уні-
верситет біоресур-
сів і природокорис-
тування України

03.12.2014

621 Теоретико-правова характерис-
тика суб’єктів адміністратив-
них правотворчих процедур

Біла Ю. З. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

622 Адміністративно-правове 
регулювання надання адмі-
ністративних послуг у сфері 
торговельного мореплавства  
в Україні

Бондар О. В. д.ю.н.,  
проф. Біла- 
Тіунова Л. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

623 Правові основи взаємодії з 
уповноваженими органами 
іноземних держав при здій-
сненні митного контролю 
(зміна теми)

Фанін О. В. к.ю.н.,  
доц. Проко- 
пенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014
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624 Адміністративно-правові за-
ходи протидії митним право-
порушенням в державах ЄС  
та США

Хандрос О. В.
(Орловська)

д.ю.н., проф.
Додін Є. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

625 Національне агентство  
України з питань державної 
служби як суб’єкт державного 
управління 

Гаркуша А. Т. д.ю.н.,  
проф. Біла- 
Тіунова Л. Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

626 Адміністративна відпові- 
дальність за порушення  
законодавства про державну 
таємницю 

Козир В. Е. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

627 Правове регулювання  
бюджетного контролю  
в Україні 

Латковський П. П. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

628 Етика державного службов-
ця: адміністративно-правова 
характеристика 

Даниленко Ю. С. д.ю.н.,  
проф. Біла- 
Тіунова Л.Р.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

629 Особливості провадження у 
справах щодо розгляду спорів 
фізичних та юридичних осіб 
з розпорядником публічної 
інформації у судовому порядку 

Жарова О. П. д.ю.н., проф.
Ківалов С. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014
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630 Фінансове правопорушення: 
теоретико-правова характерис-
тика 

Нестеренко А. А. к.ю.н., доц.
Пархоменко-
Цироциянц С. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

631 Застосування імперативних 
норм щодо відносин в сфері 
морських перевезень пасажи-
рів 

Іванова Д. А. к.ю.н., проф.
Кузнецов С. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

632 Правовий режим зберігання 
товарів під митним контролем

Драпайло В. В. д.ю.н., проф.
Кормич Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

633 Адміністративно-правові 
основи інформатизації митних 
процедур 

Крижанівська А. О. д.ю.н., проф.
Кормич Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

634 Форми і методи адмініструван-
ня митної справи в Україні

Яковлєв І. П. д.ю.н., проф.
Кормич Б. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

635 Уповноважений економічний 
оператор як суб’єкт митних 
правовідносин (уточнення 
теми)

Білоус-Осінь Т. І. к.ю.н.,  
доц. Проко- 
пенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

636 Правове регулювання податку 
на додану вартість в Україні

Приварський Ю. Ю. к.ю.н., доц.
Іщук С. І.

Національний уні-
верситет «Острозь-
ка академія»

29.05.2014
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637 Організаційно-правові за-
сади діяльності громадських 
формувань з охорони право-
порядку

Слободенюк І. В. д.ю.н., проф.
Гаращук В. М.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

638 Протокол про адміністративне 
правопорушення як джерело  
доказів у провадженні  
в справах про адміністративні 
правопорушення  
(перезатвердження)

Ярмак О. М. д.ю.н., проф.
Матюхіна Н. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

639 Гармонізація митного зако-
нодавства України до вимог 
міжнародних стандартів  
(перезатвердження)

Чорна О. В. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

640 Правова природа фіскальної 
функції податку

Гетьман К. О. д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

641 Принцип економічності  
оподаткування

Чернишова М. Ю. к.ю.н., доц.
Кобільнік Д. А.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

642 Правовідновлювальні заходи  
в податково-правовому регу-
люванні

Закарян Б. Н. д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014
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643 Звернення до суду як повнова-
ження органу доходів і зборів

Мінаєва К. В. д.ю.н.,  
проф. Куче- 
рявенко М. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

644 Презумція правомірності 
рішень платника податку

Мірошни- 
ченко М. В.

к.ю.н., доц.
Россіхіна Г. В.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

645 Правові підстави та наслідки 
класифікації податків та зборів 
в Україні

Ананьєва Є. А. д.ю.н., проф. 
Кучерявен-
ко М. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

646 Правові засади розмежування 
надходжень від податків та 
зборів між бюджетами

Плотнікова К. О. д.ю.н., проф. 
Лукашев О. А.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

647 Адміністративно-правове за-
безпечення реалізації права  
на вищу освіту

Клюшникова Н. М. д.ю.н., проф.
Битяк Ю. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

648 Правова природа процедур 
надання адміністративних  
послуг в Україні

Туркова О. К. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

649 Адміністративно-процесуаль-
на діяльність органів внутріш-
ніх справ

Ільницький В. О. д.ю.н., доц.
Коваленко Л. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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650 Правове регулювання оподат-
кування прибутку житлово-бу-
дівельних кооперативів

Бєлова А. В. к.ю.н.,  
доц. Бонда- 
ренко І. М.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

651 Процедури погашення подат-
кового боргу

Ємельянова О. О. д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

652 Правові форми реалізації сти-
мулюючої функції податку

Лісняк В. І. д.ю.н., проф.
Лукашев О. А.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

653 Юридичні презумпції в подат-
ково-правовому регулюванні

Смичок Є. М. к.ю.н., доц.
Кобильнік Д. А.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

654 Фінансово-правове регулюван-
ня позабюджетних цільових 
фондів в Україні

Тулянцева В. А. д.ю.н., проф.
Дмитрик О. О.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

655 Правові засади розгляду суда-
ми справ про адміністративні 
правопорушення

Глібко О. В. к.ю.н., доц.
Писаренко Н. Б.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

656 Демократичний цивільний 
контроль над Збройними Си-
лами України: організаційно-
правові засади

Подольський В. Г. д.ю.н., проф.
Матюхіна Н. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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657 Адміністративно-правові за-
сади мобілізації Збройних  
Сил України

Борисенков Є. Б. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

658 Представництво інтересів 
громадянина та держави в 
адміністративних спорах щодо 
законності нормативно-право-
вих актів

Малінка В. Є. д.ю.н., проф.
Фролова О. Г.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

659 Правові акти структурних під-
розділів місцевих державних 
адміністрацій

Овсянніков В. С. к.ю.н., доц.
Богуцький В. В.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

660 Адміністративно-правові  
засади діяльності установ  
виконання покарань

Ліпницький В. А. д.ю.н., доц.
Коваленко Л. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 

661 Перегляд рішень окружних 
адміністративних судів в апе-
ляційній інстанції

Поляков І. С. д.ю.н., проф.
Настюк В. Я.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

662 Адміністративно-правовий за-
хист прав громадян органами 
внутрішніх справ

Премякова К. О. д.ю.н., доц. Ко-
валенко Л. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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663 Адміністративно-право-
ве регулювання виконання 
рішень адміністративних судів 
суб’єктами владних повно-
важень

Солодкий О. В. д.ю.н., доц. Ко-
валенко Л. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

664 Адміністративно-правове регу-
лювання соціального захисту 
офіцерського складу Збройних 
Сил України

Шкуропаць- 
кий О. І.

д.ю.н., доц. Ко-
валенко Л. П.

Національний юри-
дичний універси-
тет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

665 Правові та організаційні за-
сади діяльності адміністратив-
них комісій при виконавчих 
органах місцевого самовряду-
вання

Байрактар В. Д. д.ю.н., проф. 
Кузніченко С. О.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

24.11.2014

666 Адміністративно-правове та 
організаційне забезпечення 
охорони здоров’я в Україні

Гомон Д. О. к.ю.н., доц.  
Денисова А. В.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

23.12.2014

667 Адміністративно-правове 
забезпечення пасажирських 
перевезень автомобільним 
транспортом в Україні

Присяжнюк А. В. д.ю.н., проф. 
Грохоль-
ський В. Л.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

23.12.2014

668 Правові та організаційні за-
сади діяльності адміністратив-
них комісій при виконавчих 
органах місцевого самовряду-
вання

Байрактар В. Д. д.ю.н., проф. 
Кузнічен-
ко С. О.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

24.11.2014
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669 Адміністративно-правове ре-
гулювання боротьби з коруп-
цією в органах прокуратури 
України

Байдак А. Ю. к.ю.н., доц. Лог-
виненко М. І.

Сумський держав-
ний університет

18.12.2014

670 Адміністративно-правовий 
статус Національної гвардії 
України

Бересток Б. П. к.ю.н. 
Рєзнік О. М.

Сумський держав-
ний університет

18.12.2014

671 Адміністративно-правові за-
сади реформування системи 
загальнодержавних податків  
та зборів в Україні

Думчиков М. О. д.ю.н., проф. 
Куліш А. М.

Сумський держав-
ний університет

18.12.2014

672 Адміністративні процедури 
реєстрації земельних ділянок  
в Україні та ФРН: порівняль-
но-правовий аспект

Іваненко Д. Д. к.ю.н. Рєз-
нік О. М.

Сумський держав-
ний університет

18.12.2014

673 Адміністративно-правові за-
сади діяльності СБУ у сфері 
боротьби з корупцією

Новицька М. М. д.ю.н., проф. 
Куліш А. М.

Сумський держав-
ний університет

18.12.2014

674 Оцінка джерел доказів у адмі-
ністративному судочинстві 

Цюпак О. П. к.ю.н., доц. 
Панова І. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

29.01.2014

675 Принципи організації та 
проходження служби в ОВС 
України: адміністративно-пра-
вове закріплення та реалізація 
(уточнення теми)

Пузанова Т. А. к.ю.н., доц.
Джагупов Г. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

29.01.2014
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676 Адміністративна діяльність 
органів внутрішніх справ 
України щодо захисту дітей 
від насильства 

Мазніченко Д. О. к.ю.н., доц. 
Казанчук І. Д.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.02.2014

677 Адміністративно-правові заса-
ди діяльності штабних підроз-
ділів органів внутрішніх справ 
України 

Винник О. В. д.ю.н., проф. 
Музичук О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.02.2014

678 Адміністративно-правове ре-
гулювання діяльності органів 
Служби безпеки України

Карпенко М. М. д.ю.н. Старо-
дубцев А. А. 

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.03.2014

679 Адміністративно-правове за-
безпечення управління у сфері 
земельних відносин  в Україні 

Красюк Н. І. д.ю.н. 
Гусаров С. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.04.2014

680 Адміністративно-правовий 
статус органів юстиції України 
(уточнення теми)

Микульця І. І. д.ю.н., проф.
Бандурка О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.04.2014

681 Адміністративно-правові від-
носини у сфері страхування 
(уточнення теми)

Жук О. О. д.ю.н. Коваль-
ська В. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.04.2014

682 Адміністративно-правова 
охорона права інтелектуальної 
власності у сфері освіти

Шпак А. П. д.ю.н. 
Шаповал Р. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.06.2014
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683 Адміністрування податків 
територіальними органами 
Державної фіскальної служби 
України (уточнення теми)

Деменко О.Є. д.ю.н. Тере-
мецький В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.06.2014

684 Адміністративно-правові 
засади протидії незаконному 
гральному бізнесу в Україні 

Герасименко В. С. к.ю.н., доц. 
Безпалова О. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

28.07.2014

685 Фінансово-правова відпо-
відальність за порушення 
бюджетного законодавства 

Рибак В. А. д.ю.н., проф. 
Гетманець О. П.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

686 Адміністративна юстиція в 
Республіці Польща: інститу-
ційно-правовий аспект 

Мартинюк В. Я. д.ю.н., проф. 
Проневич О. С.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

687 Адміністративно-правові заса-
ди становлення та функціону-
вання військових прокуратур 
в Україні 

Євдокіменко С. А. к.ю.н., доц. Без-
палова О. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

688 Адміністративно-правові 
засади здійснення громадсько-
го контролю за діяльністю 
Державної фіскальної служби 
України 

Хомов С. М. д.ю.н. Тере-
мецький В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014
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689 Протидія адміністративним 
деліктам у сфері земельних 
правовідносин

Федорчак І. В. д.ю.н., проф. 
Копан О. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

30.05.2014

690 Адміністративно-правові за-
сади підготовки кадрів Управ-
ління державної охорони

Штучний В. В. д.ю.н., проф.
Музичук О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

691 Адміністративно-правове ре-
гулювання діяльності місцевих 
загальних судів в Україні 

Прошутя І. Д. к.ю.н., доц. 
Безпалова О. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

692 Адміністративно-правовий 
режим тимчасово окупованої 
території 

Надьон О. В. д.ю.н., проф. 
Зозуля І. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

693 Адміністративно-правові за-
сади діяльності Національної 
гвардії України

Агапова О. В. к.ю.н. Джафа- 
рова М. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

694 Проходження служби в орга- 
нах прокуратури України: 
адміністративно-правове  
регулювання 

Сіренко К. О. к.ю.н., доц. 
Книш В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

695 Адміністративні процедури  
у сфері оподаткування в Украї-
ні (уточнення теми)

Луцик А. М. д.ю.н. Тере- 
мецький В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014



154

696 Організаційно-правові засади 
кадрового забезпечення орга-
нів внутрішніх справ України 

Андренко С. О. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

697 Адміністративно-правове 
регулювання відносин у сфері 
місцевого оподаткування  
в Україні 

Вікторчук М. В. д.ю.н. Тере-
мецький В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.10.2014

698 Адміністративно-правова 
кваліфікація правопорушень 
у сфері забезпечення громад-
ського порядку та громадської 
безпеки 

Чишко К. О. к.ю.н., доц. 
Салмано- 
ва О. Ю.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.10.2014

699 Запровадження процедури 
медіації в адміністративному 
судочинстві 

Бортнікова А. Г. к.ю.н., проф. 
Безсмерт- 
ний О. К.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.11.2014

700 Адміністративно-правове 
регулювання кадрового забез-
печення органів прокуратури 
України 

Данильченко Ю. Б. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.11.2014

701 Фінансово-правові засади 
діяльності держави в сфері 
регулювання житлово-кому-
нальних послуг в Україні

Щупаченко Т. П. д.ю.н., проф. 
Гетманець О. П.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.11.2014
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702 Адміністративно-правові 
засади діяльності Державної 
міграційної служби України

Єфремова М. О. к.ю.н.,  
доц. Джафа- 
рова О. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.11.2014

703 Адміністративно-правовий 
статус Національної гвардії 
України 

Горбач Д. О. к.ю.н., доц. Без-
палова О. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.11.2014

704 Інформаційно-правове забез-
печення діяльності органів 
внутрішніх справ України 

Шорохова Г. М.  д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

21.11.2014

705 Право на апеляційне оскар-
ження постанови в адміністра-
тивному судочинстві України 

Кирилюк І. В. д.ю.н. Тере- 
мецький В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2014

706 Правове регулювання форму-
вання та використання коштів 
Фонду соціального захисту 
інвалідів 

Ярмолик О. Ю. д.ю.н., проф. 
Гетманець О. П.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2014

707 Адміністративно-правовий 
статус керівника районного 
відділу органів внутрішніх 
справ України 

Корнєєв В. В. к.ю.н., доц. 
Безпалова О. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2014

708 Адміністративно-правові за-
сади взаємодії органів внут- 
рішніх справ із громадськими 
формуваннями правоохорон-
ної спрямованості 

Комзюк А. В. д.ю.н., проф. 
Музичук О. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2014
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709 Адміністративно-правові за-
сади забезпечення безпеки та 
якості харчових продуктів  
в Україні (уточнення теми)

Галкіна О.М. к.ю.н.,  
доц. Джафа- 
рова О. В.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2014

710 Адміністративно-правовий 
статус військового гарнізону

Остапенко І. О. д.ю.н., доц. 
Попова С. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

22.12.2014

711 Адміністративно-правові за-
сади контролю за діяльністю 
Національної гвардії України 

Байрачна Т. О. д.ю.н. Тере-
мецький В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.10.2014

712 Адвокатура України: адміні-
стративно-правове забезпе-
чення діяльності на сучасному 
етапі 

Шкребець Є. Ф. к.ю.н., доц. 
Книш В. І.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.10.2014

713 Адміністративно-правові заса-
ди представницької діяльності 
органів прокуратури України

Горгуль Н. В. д.ю.н., доц. 
Попович Є. М.

Харківський на-
ціональний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.04.2014

714 Адміністративна відповідаль-
ність за порушення законодав-
ства про банки і банківську 
діяльність

Надобко С. В. д.ю.н., проф.
Лук’янець Д. М.

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

29.01.2014

715 Адміністративно-правові заса-
ди попередження правопору-
шень в громадських місцях 

Надобко Т. Ю. д.ю.н., проф.
Лук’янець Д. М.

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

29.01.2014
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716 Адміністративно-юрисдикцій-
ні повноваження посадових 
осіб Національного банку 
України

Стовбір О. О. д.ю.н., проф.
Лук’янець Д. М.

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

25.02.2014

717 Адміністративне судочин-
ство у справах за зверненням 
суб’єктів владних повнова-
жень

Богданов М. Є. д.ю.н., проф.
Лук’янець Д. М.

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

25.11.2014

718 Адміністративно-правові за-
сади соціального забезпечення 
державних службовців

Григорян М. Р. д.ю.н.,  
проф. Кага- 
новська Т. Є.

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

25.11.2014

719 Провадження по виконанню 
адміністративних стягнень

Лівар Ю. О. д.ю.н., проф. 
Лук’янець Д. М.

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

25.11.2014

720 Реєстраційні провадження  
в системі адміністративних 
послуг в Україні

Людькова К. І. д.ю.н. Старо- 
дубцев А. А.

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

25.11.2014

721 Адміністративно-правовий 
статус центральних органів 
виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом

Людькова І. І. к.ю.н., доц. Гри-
шина Н. В.

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

25.11.2014

722 Типологія юридичної відпо- 
відальності в адміністративно-
му праві України

Мельник С. М. д.ю.н., проф. 
Лук’янець Д. М.

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

25.11.2014
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723 Еволюція публічного інтересу 
в банківському праві

Огорелко Ю. М. д.ю.н., проф. 
Лук’янець Д. М.

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

25.11.2014

724 Адміністративно-правові 
засади забезпечення транспа-
рентності в діяльності органів 
виконавчої влади в Україні

Пилаєва В. М. д.ю.н.,  
проф. Кага- 
новська Т. Є.

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

25.11.2014

725 Адміністративно-процесуальні 
засади протидії корупції  
в Україні

Хабарова Т. В. д.ю.н.,  
проф. Кага- 
новська Т. Є.

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

25.11.2014

726 Адміністративно-правові за-
сади регулювання тарифів  
на послуги ЖКГ

Яковлєв П. О. д.ю.н., проф. 
Лук’янець Д. М.

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

25.11.2014

727 Адміністративно-правові ме-
тоди правового регулювання: 
сутність та зміст

Чуприна Ю. Ю. д.ю.н.,  
проф. Кага- 
новська Т. Є.

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

25.11.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням державно-правових наук  
і міжнародного права НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

728 Вирішення пуб- 
лічно-правових 
спорів, учасни- 
ком яких є ор-
гани місцевого 
самоврядування

Шарапова К. Р. д.ю.н., проф. 
Приймачен-
ко Д. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний універси-
тет внутрішніх 
справ

28.02.2013 Тема К. Р. Шара-
пової є похідною 
від теми дослі-
дження І. С. Кузь-
міна

729 Адміністратив- 
но-деліктне за-
безпечення без-
пеки дорожнього 
руху в Україні

Бойко Д. Д. д.ю.н., доц. 
Мінка Т. П.

Дніпропетров-
ський держав-
ний універси-
тет внутрішніх 
справ

21.10.2014 Фактично про-
понується за 
допомогою 
правопорушення 
забезпечувати без-
пеку дорожнього 
руху

730 Ефективність 
адміністративно-
правового впливу 
в адміністра-
тивному праві 
України

Голуб В. О. д.ю.н., проф. 
Нижник Н. Р.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Вплив можли-
вий на відноси-
ни. Доречніше: 
«Ефективність 
адміністративно-
правового впливу 
в регулюванні 
адміністративних 
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правовідносин» 
або просто: «Адмі-
ністративно-пра-
вовий вплив….»

731 Фінансово-пра-
вовий статус 
Фонду гаранту-
вання вкладів 
фізичних осіб

Швагер O. A. д.ю.н., проф. 
Чернадчук В. Д.

Класичний 
приватний 
університет

24.12.2014 Доречніше − 
адміністративно-
правовий статус…

732 Публічний статус 
громадських 
об’єднань в 
Україні: адміні-
стративно-пра-
вовий аспект 
(уточнення 
теми)

Соха С. І. к.ю.н., проф. 
Ковалів М. В.

Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.10.2014 Доречніше «пра-
вовий статус»,  
а не «публічний». 
Інакше підкрес- 
люється соціо- 
логічний аспект

733 Адміністративно- 
правова характе-
ристика делегу-
вання повнова-
жень в діяльності 
публічної адміні-
страції

Терещук О. А. к.ю.н., доц. 
Янюк Н. В.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.11.2014 Доречніше − адмі- 
ністративно-пра-
вові засади, а не 
характеристика. 
Характеристика – 
це констатація 
факту, не більше
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734 Адміністра-
тивно-правове 
регулювання 
співпраці із 
закордонними 
українцями

Лисенко В. І. д.ю.н., проф. 
Кузьменко О. В.

Національна 
академія внут- 
рішніх справ

28.01.2014 Тема достатньо 
вузька й малоак- 
туальна. Чим регу- 
лювання співпра-
ці з українцями 
відрізняється 
від регулювання 
співпраці з інши-
ми іноземцями 
та апатридами? 
Де тут наукова 
новизна?

735 Організаційно-
правові засади 
впровадження ін- 
новацій у судове 
управління в умо- 
вах інформацій-
ного суспільства 
в Україні

Бєлявська С. Ю. д.ю.н., проф.
Арістова І. В.

Національний 
університет 
біоресурсів 
і природо-
користування 
України

03.12.2014 Достатньо буде: 
«Організаційно-
правові засади 
впровадження 
інновацій у судове 
управління»

736 Адміністратив-
но-правовий 
статус органів 
реєстрації актів 
цивільного стану

Істоміна М. В. к.ю.н., доц.
Писаренко Н. Б.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Некоректно сфор- 
мульовано тему.  
Згідно зі ст. 4 За-
кону України «Про 
державну реєстра-
цію актів цивіль-
ного стану»
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737 Офіційне 
з’ясування об-
ставин у справі 
як принцип ад-
міністративного 
судочинства

Кононенко О. М. к.ю.н., доц.
Зима О. Т.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Некоректно 
сформульовано 
тему. Ст. 7 КАС 
України визначає 
принцип – офіцій-
не з’ясування всіх 
обставин у справі

738 Адміністратив-
ний примус у 
сфері цивільного 
захисту насе-
лення

Коваль Є.О. к.ю.н., доц.
Червякова О. Б.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Некоректно 
сформульовано 
тему. В темі не 
визначено назву 
органів (органу), 
який застосовує 
адміністративний 
примус у сфері 
цивільного захис-
ту населення

739 Розгляд адмі-
ністративним 
судом спорів за 
участю органів 
місцевого само-
врядування

Семененко М. О. к.ю.н., доц.
Бойко І. В.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014 Некоректно сфор- 
мульовано тему. 
Необхідно буде  
досліджувати  
розгляд усією 
системою адміні-
стративних судів: 
Вищим адміні-
стративним судом, 
місцевими та апе-
ляційними судами, 
усіх категорій 
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справ, підвідом- 
чих вищезазначе-
ним судам. Вони 
можуть виступати 
позивачами, відпо-
відачами

740 Адміністратив-
но-правовий ста-
тус апеляційних 
судів в Україні: 
становлення та 
проблеми функ-
ціонування

Кубиш- 
кіна А. О.

к.ю.н.  
Рєзнік О. М.

Сумський 
державний 
університет

18.12.2014 Тема досліджен-
ня не відповідає 
спеціальності 
12.00.07

741 Адміністра-
тивно-правове 
регулювання 
профілактичної 
діяльності у 
сфері охорони 
здоров’я

Лаври- 
ненко О. О.

д.ю.н., проф. 
Тищенко М. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Не коректно 
сформульовано 
тему. Не зрозуміло 
профілактичну 
діяльність якого 
органу (органів) 
буде досліджено

742 Адміністра-
тивно-правове 
забезпечення ді-
яльності підроз-
ділів по боротьбі 
з організованою 
злочинністю ор-
ганів внутрішніх 
справ України

Дмитрієв А. А. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

30.05.2014 Тема не актуальна. 
Такий підрозділ 
ОВС знаходиться 
у стані реформу-
вання
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743 Правові засади 
діяльності цен-
трів обслугову-
вання платників 
податків і зборів 
(уточнення 
теми)

Тернущак М. М. к.ю.н., доц. 
Сергєєв А. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Неможливо 
встановити чи 
відповідає тема 
дослідження 
спеціальності 
12.00.07. Ді-
яльність центрів 
обслуговування 
платників податків 
і зборів регулю-
ється нормами 
трудового, адмі-
ністративного, 
інформаційного 
та інших галузей 
права, наразі необ-
хідне уточнення

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

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер- 
дження
(число,  

місяць, рік)

744 Теоретичні засади розмежу-
вання складів злочинів (уточ-
нення теми)

Брич Л. П. д.ю.н., проф.  
Навроцький В. О.

Львівський державний 
університет внутріш-
ніх справ

05.03.2014
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745 Кримінально-правова охорона 
миру та безпеки людства  
(перезатвердження теми)

Мохончук С. М. д.ю.н., проф. 
Тацій В. Я.

Національний юри- 
дичний університет 
імені Ярослава Муд-
рого

21.03.2014

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

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

746 Теоретичні та 
практичні засади за-
побігання злочинам 
та правопорушен-
ням, що вчиняються 
у сфері службової 
діяльності персо-
налом Державної 
кримінально-ви-
конавчої служби 
України

Ліховіць- 
кий Я. О.

д.ю.н., проф. 
Колб О. Г.

Державний ви-
щий навчаль-
ний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

23.12.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. Зло-
чин є видом кри-
мінального пра-
вопорушення, 
а кримінальне 
правопорушення 
є видом право-
порушення. 
Правопорушен-
ня у сфері служ-
бової діяльності 
персоналу – не 
є предметом ні 
кримінології, ні 
кримінально-ви-
конавчого права
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747 Протидія  корупцій-
ній злочинності  
в Україні в сучас-
ний період: кримі-
нологічні та кри-
мінально-правові 
проблеми

Бусол О. Ю. д.ю.н., проф. 
Костенко О. М.

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

16.10.2014 Збігається з те- 
мою дисертації 
Михайленка Д. Г. 
«Кримінально-
правова протидія 
корупційним зло-
чинам в Україні 
(доктринальні 
основи)»

748 Протидія екологіч-
ній  злочинності  
в Україні: кримі-
нологічні та кри-
мінально-правові 
засади

Турлова Ю. А. д.ю.н., проф. 
Костенко О. М.

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

27.11.2014 У 2012 р. на таку 
тему захищена 
докторська  
дисертація 
Т. В. Корняко- 
вою. Крім того, 
застосування тер-
міна «засади» ви-
дається вузьким у 
назві докторської 
дисертації

749 Кримінальна від-
повідальність за 
провокацію підкупу 
(перезатвердження 
теми)

Веретянні-
ков В. О.

к.ю.н., доц. 
Зеленов Г. М.

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ імені 
Е. О. Дідоренка

28.02.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. Тема 
сформована 
занадто вузько 
та не відповідає 
рівню доктор-
ської дисертації
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750 Кримінально-пра-
вова характеристи-
ка порушення права 
на захист

Шиляка Ю. С. д.ю.н., проф. 
Дудоров О. О.

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ імені 
Е. О. Дідоренка

28.03.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. 
Не визначений 
предмет дослі-
дження. Тема 
сформована 
занадто вузько 
та не відповідає 
рівню доктор-
ської дисертації

751 Звільнення від по-
карання з випробу-
ванням: криміналь-
но-правовий аспект

Раков В. В. к.ю.н., доц. 
Письмен-
ський Є. О.

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ імені 
Е. О. Дідоренка

25.04.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. Вона 
не відповідає 
рівню доктор-
ської дисертації. 
Вживання тер-
міна «аспект» 
видається 
вузьким навіть 
для кандидат-
ської дисертації. 
Крім того, за 
аналогічною 
темою захищена 
докторська ди- 
сертація Кни-
женко О. О.
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752 Зловживання 
повноваженнями 
службовою особою 
юридичної особи 
приватного права 
незалежно від орга-
нізаційно-правової 
форми: криміналь-
но-правова характе-
ристика

Сисоєв Д. О. д.ю.н., доц. Бер-
зін П. С.

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ імені 
Е. О. Дідоренка

30.05.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. Тема 
сформована 
занадто вузько 
та не відповідає 
рівню доктор-
ської дисерта-
ції. Крім того, 
аналогічна тема 
кандидатської 
дисертації заяв-
лена Горою Р. М. 
(2014) та Яцині- 
ною М. С. (2014)

753 Кримінальна відпо-
відальність за пере-
дачу або збирання 
відомостей, що 
становлять служ-
бову інформацію, 
зібрану в процесі 
оперативно-розшу-
кової, контррозвіду-
вальної діяльності 
у сфері оборони 
країни

Морєва Н. І. к.ю.н., доц. 
Письмен-
ський Є. О.

Луганський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ імені 
Е. О. Дідоренка

19.12.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. Тема 
сформована 
занадто вузько 
та не відповідає 
рівню доктор-
ської дисертації
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754 Теоретичні та прак- 
тичні засади запо-
бігання злочинам 
у сфері охорони 
об’єктів культурної 
спадщини в Україні

Кулакова Н. В. д.ю.н., проф. 
Никифор-
чук Д. Й.

Національна 
академія внут- 
рішніх справ

28.01.2014 Тема не від-
повідає рівню 
докторської 
дисертації. Крім 
того, потребує 
уточнення коло 
злочинів, щодо 
яких буде здій-
снюватися запо-
бігання, оскіль-
ки КК України 
прямо не виді-
ляє таку їх групу

755 Теоретичні та прак- 
тичні засади запо-
бігання злочинам  
у сфері обігу нарко- 
тичних засобів, пси-
хотропних речовин, 
їх аналогів та пре-
курсорів в Україні

Стріль-
ців О. М.

д.ю.н., проф. 
Джужа О. М.

Національна 
академія внут- 
рішніх справ

23.12.2014 За аналогічною 
темою захище-
на докторська 
дисертація 
В. А. Тимошен-
ком та ін.

756 Герменевтика кри-
мінального закону 
України

Загиней З. А. д.ю.н., проф. На-
вроцький В. О.

Національна  
академія 
прокуратури 
України

19.06.2014 Тема сформу-
льована надто 
широко та по-
требує уточнен-
ня. Слід узго-
дити з назвою 
другого розділу 
Загальної части-
ни КК України
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757 Протидія організо-
ваній злочинності  
в Україні

Міняйло Н. Є. д.ю.н., проф. 
Литвак О. М.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

02.07.2014 Тема потребує 
уточнення та 
конкретизації. 
Слід уточнити  
специфіку тер- 
міна «протидія»  
у темі дисерта-
ції. Крім того,  
у 2012 р. була за-
хищена доктор-
ська дисертація 
О. Ю. Шостко

758 Особа злочинця: 
теоретико-приклад-
не дослідження

Поділь-
чак О. М.

д.ю.н., проф. 
Литвак О. М.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

02.07.2014 Тема потребує 
уточнення. Слід 
відбити специ-
фіку спеціаль-
ності у назві 
роботи

759 Кримінально-
правова протидія 
незаконному обігу 
зброї: доктринальні 
основи

Робак А. В. д.ю.н., проф. 
Туляков В. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

27.01.2014 Тема сформо-
вана занадто 
вузько та не 
відповідає рівню 
докторської 
дисертації. Крім 
того, потребує 
уточнення назва 
теми дисертації, 
оскільки термін 
«протидія» не 
є кримінально-
правовим
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760 Кримінально-право-
ва протидія коруп-
ційним злочинам 
в Україні (доктри-
нальні основи)

Михай- 
ленко Д. Г.

д.ю.н., проф. 
Туляков В. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

27.01.2014 Збігається з те-
мою дисертації 
Бусол О. Ю. 
«Протидія ко-
рупційній зло- 
чинності в Ук- 
раїні в сучас-
ний період: 
кримінологічні 
та кримінально-
правові пробле-
ми», попередні-
ми темами та є 
дуже широкою. 
Потребує уточ-
нення предмет 
дослідження, 
оскільки термін 
«протидія» не 
є кримінально-
правовим

761 Марксистсько-ле-
нінська ідеологічна 
спадщина в кримі-
нальному праві

Коло- 
мієць Ю.Ю.

д.ю.н., проф. 
Туляков В. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

20.06.2014 Тема сформу-
льована невдало 
і є неактуальною 
у зв’язку з ухва-
ленням Закону 
України «Про 
засудження
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комуністичного 
та націонал-со-
ціалістичного 
(нацистського) 
тоталітарних 
режимів в Укра-
їні та заборону 
пропаганди їх 
символіки» від 
09.04.2015 р.

762 Честь та гідність 
особи в доктрині 
кримінального 
права та юридичній 
практиці

Підгородин-
ський В. М.

д.ю.н., проф. 
Туляков В. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

20.06.2014 Тема не від-
повідає рівню 
докторської 
дисертації та 
збігається з на-
звою дисертації 
Бортника В. А., 
яка була захи-
щена у 2013 р. 
Крім того, вона 
подібна до теми 
роботи Ко-
зак В. А. (2014)

763 Кримінально-пра-
вова охорона волі, 
честі та гідності 
особи

Козак В. А. д.ю.н., проф. 
Тацій В. Я.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014 Тема не відпо- 
відає рівню док- 
торської дисер- 
тації. Назва 
дисертації
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потребує уточ-
нення, оскільки 
вона подібна 
до теми роботи 
Підгородинсько-
го В. М. (2014)

764 Кримінально-право-
ві та кримінологічні 
основи протидії 
психічному насиль-
ству

Собко Г. М. д.ю.н., доц. 
Кваша О. О.

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.11.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. Тема 
сформована 
занадто вузько 
для докторської 
дисертації. Крім 
того, термін 
«протидія» не 
є кримінально-
правовим

765 Наслідки злочин-
ності: теоретичні і 
прикладні аспекти

Медиць-
кий І. Б.

д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпат-
ський націо- 
нальний уні-
верситет імені 
Василя Стефа-
ника

27.02.2014 Тема досліджен-
ня потребує 
уточнення. Ужи-
вання терміна 
«аспект» ви-
дається вузьким 
для докторської 
дисертації. Крім 
того, не зрозу-
міло, про які на-
слідки йдеться
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766 Оптимізація кримі-
нально-виконавчої 
політики України: 
задачі, напрями та 
форми реалізації

Кернякевич-
Танасій-
чук Ю. В.

д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпат-
ський націо- 
нальний уні-
верситет імені 
Василя Стефа-
ника

02.06.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Подібна до теми 
Лісіцкова О. В. 
«Сучасна кримі- 
нально-вико-
навча політика 
України: теоре-
тичні, методоло-
гічні та правові 
засади»

767 Кримінологічні 
засади протидії не-
гативним інформа-
ційним впливам

Олішевсь- 
кий О. В.

д.ю.н., проф. 
Литвинов О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення, 
оскільки не 
конкретизовано 
предмет дослі-
дження

768 Протидія зло-
чинності в сфері 
громадської безпеки

Євдоки- 
мов В. М.

д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

30.05.2014 Тема сформу-
льована надто 
широко. Слід 
уточнити спе-
цифіку терміна 
«протидія» у те- 
мі дисертації

769 Інститут покарання 
неповнолітніх  
у кримінально-
му праві України 
(уточнення теми)

Назимко Є. С. д.ю.н., проф. 
Литвинов О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Тема сформу-
льована вузько 
і не відповідає 
рівню доктор-
ської дисертації
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770 Віктимологічна 
теорія протидії зло-
чинності 

Давиден- 
ко В. Л.

д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Тема сформу-
льована вузько 
і не відповідає 
рівню доктор-
ської дисертації

771 Механізм протидії 
насильству в сім’ї: 
кримінологічні за-
сади 

Малинов-
ська Т. М.

д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Збігається з те- 
мою дисертації 
А. Б. Благої 
«Насильство в 
сім’ї: криміно-
логічний вимір, 
детермінація, за-
побігання», що 
була захищена  
у 2015 р.

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

772 Кримінологічна характеристи-
ка та запобігання зловживання 
владою або службовим стано-
вищем працівників Державної 
фіскальної служби України

Головійчук Л. Т. д.ю.н., проф. 
Антонов К. В.

Академія митної 
служби України

08.09.2014
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773 Кримінально-правова та кри-
мінологічна характеристика 
злочинів, пов’язаних із публіч-
ними закликами до вчинення 
терористичного акту

Давтян А. С. к.ю.н., Хоро-
шун О. В.

Дніпропетров-
ський державний 
університет вну-
трішніх справ

26.11.2014

774 Кримінальна відповідальність 
за пособництво у вчиненні 
злочину

Цибулін Т. Г. д.ю.н., доц. 
Кваша О. О.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

30.10.2014

775 Кримінальна відповідальність 
за незаконні придбання, збут 
або використання спеціальних 
технічних засобів отримання 
інформації: порівняльно-пра-
вове дослідження

Драп’ятий Б. Є. к.ю.н., доц. 
Марін О. К.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

04.06.2014

776 Кримінологічне дослідження 
латентної корупційної злочин-
ності

Федик Н. З. д.ю.н., проф. 
Бойко А. М.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

777 Кримінологічна характерис-
тика та запобігання проявам 
корупції у системі правосуддя

Поліщук А. О. д.ю.н., проф. 
Бойко А. М.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

778 Кримінальна відповідальність 
за незаконне виготовлення, 
переробку чи ремонт вогне-
пальної зброї, бойових при-
пасів, вибухових речовин чи 
вибухових пристроїв

Дмитренко Д. Ф. д.ю.н., проф. 
Тихий В. П.

Науково-дослід- 
ний інститут вив- 
чення проблем 
злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса  
Національної ака- 
демії правових 
наук України

18.06.2014
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779 Кримінально-правове забез-
печення охорони прав пацієнта 
в Україні

Дутчак С. Р. д.ю.н. Савіно-
ва Н. А.

Науково-до-
слідний інститут 
вивчення про-
блем злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса На-
ціональної акаде-
мії правових наук 
України

18.06.2014

780 Необережне співзаподіяння  
в кримінальному праві

Мороз Н. О. д.ю.н., проф. 
Борисов В. І.

Науково-до-
слідний інститут 
вивчення про-
блем злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса На-
ціональної акаде-
мії правових наук 
України

16.04.2014

781 Кримінологічна характерис-
тика та запобігання невиплаті 
заробітної плати, стипендії, 
пенсії чи інших установлених 
законом виплат

Романаускас К. А. к.ю.н. Колодяж-
ний М. Г.

Науково-до-
слідний інститут 
вивчення про-
блем злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса На-
ціональної акаде-
мії правових наук 
України

19.11.2014
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782 Кримінологічна характеристи-
ка та запобігання створенню 
або утриманню місць розпусти 
і звідництву в Україні

Усатова Т. І. д.ю.н. Батирга-
реєва В. С. 

Науково-дослід-
ний інститут 
вивчення проб-
лем злочинності 
імені академіка 
В.В. Сташиса На-
ціональної акаде-
мії правових наук 
України

19.11.2014

783 Запобігання крадіжкам, що 
вчиняються неповнолітніми  
в Україні

Мельничен- 
ко Л. М.

к.ю.н., доц. 
Расюк Е. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

784 Запобігання ухиленню від 
відбування покарання у виді 
обмеження волі та  позбавлен-
ня волі в Україні

Романюк О. В. д.ю.н., проф. 
Колб О. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

785 Запобігання злочинам проти 
волі, честі та гідності дитини 
в Україні

Анісімов О. І. к.ю.н. 
Мозоль С. А.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.02.2014

786 Кримінальна відповідальність 
за перешкоджання діяльності 
народного депутата України  
та депутата місцевої ради

Решитов А. М. к.ю.н. 
Бабаніна В. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

24.06.2014

787 Кримінальна відповідальність 
за порушення ветеринарних 
правил в Україні

Чистякова Т. О. к.ю.н. 
Бабаніна В. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

24.06.2014
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788 Віктимологічна профілактика 
дорожньо-транспортного  
травматизму в Україні

Кальченко Л. В. к.ю.н. 
Мозоль С. А.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.10.2014

789 Неправомірна вигода  
як предмет злочину

Сивопляс Ю. Ю. к.ю.н., доц. 
Смаглюк О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

790 Кримінальна відповідальність 
за заготівлю, перероблення або 
збут радіоактивно забруднених 
продуктів харчування чи іншої 
продукції

Паламарчук А. А. д.ю.н., проф. 
Денисова Т. А.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

791 Запобігання шахрайствам  
у сфері кредитних операцій 
банків оперативними підрозді-
лами МВС України

Трач С. С. д.ю.н., доц.
Чернєй В. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

792 Запобігання завідомо не-
правдивим повідомленням 
про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження 
об’єктів власності в Україні

Азарова А. А. к.ю.н., доц.
Левченко Ю. О.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

793 Запобігання шахрайству у сфе-
рі страхування оперативними 
підрозділами МВС України

Бондаренко Є. В. д.ю.н., доц.
Чернєй В. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

794 Запобігання умисним вбив-
ствам, що вчиняються непо-
внолітніми в Україні

Горлач С. В. д.ю.н., проф.
Джужа О. М.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014
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795 Запобігання незаконному 
заволодінню транспортними 
засобами в Україні

Колб С. О. д.ю.н., проф.
Джужа О. М.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

796 Запобігання злісній непокорі 
вимогам адміністрації установ 
виконання покарань в Україні

Левчук Є. М. д.ю.н., проф.
Колб О. Г.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

797 Конфіскація як захід кримі-
нально-правового характеру

Єрмак О. В. к.ю.н. 
Триньова Я. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014

798 Кримінальна відповідальність 
за самоправство

Пилипенко І. В. д.ю.н., доц. 
Книженко О. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

20.03.2014

799 Протидія корупційним кри-
мінальним правопорушенням 
за законодавством України та 
Німеччини

Сімех Р. П. д.ю.н., доц. 
Головкін О. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

20.03.2014

800 Кримінальна відповідальність 
за незаконний примус у кримі-
нальному провадженні

Тупельняк І. І. к.ю.н., доц. 
Мельник Р. І.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

19.06.2014

801 Кримінальна відповідальність 
за пропозицію, обіцянку або 
надання неправомірної вигоди 
службовій особі (ст. 369 КК 
України) (перезатвердження 
теми)

Третьяков Д. А. к.ю.н., доц. 
Мезенцева І. Є.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

25.12.2014
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802 Кримінально-правова характе-
ристика пропаганди війни (ст. 
436 КК України)

Пекар П. В. к.ю.н., доц.
Фальченко С. Л.

Національна 
академія Служби 
безпеки України

30.01.2014

803 Кримінальна відповідальність  
за створення терористичної 
групи чи терористичної орга-
нізації

Міщенко О. В. к.ю.н.
Стецишин Р. В.

Національна 
академія Служби 
безпеки України

25.10.2014

804 Кримінальна відповідальність 
за фальсифікацію лікарських 
засобів або обіг фальсифікова-
них лікарських засобів

Коваленко І. А. к.ю.н., доц.
Хімченко С. А.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

805 Підкуп у сфері публічної 
службової діяльності: кримі-
нологічне дослідження (уточ-
нення теми)

Цитряк В. Я. д.ю.н., проф.
Дрьомін В. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

806 Кримінальна відповідальність 
за ухилення від відбування 
покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі

Чорнозуб Л. В. к.ю.н., доц.
Понома- 
ренко Ю. А.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

20.12.2013

807 Кримінально-правова охорона 
недоторканості суддів України 
(перезатвердження теми)

Мульченко В. В. д.ю.н., проф.
Панов М. І.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

21.03.2014

808 Кримінально-правова характе-
ристика обстановки вчинення 
злочину

Маслова О. О. к.ю.н., доц.
Орловський Р. С.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014
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809 Кримінально-правова харак-
теристика знарядь та засобів 
вчинення злочину

Тельпіс М. В. к.ю.н., доц.
Орловський Р. С.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

810 Кримінальна відповідальність 
за розголошенням даних опе-
ративно-розшукової діяльнос-
ті, досудового розслідування 
(ст. 387 КК України): аналіз 
складу злочину (перезатвер-
дження теми)

Бражник А. А. к.ю.н., доц.
Самощенко І. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

811 Запобігання та протидія ла-
тентній злочинності в Україні

Близнюк К. Є. к.ю.н., доц.
Оболенцев В. Ф.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

812 Запобігання незаконному 
поводженню з вогнепальною 
зброєю, бойовими припаса-
ми, вибуховими речовинами 
та вибуховими пристроями в 
Україні

Садовничий Д. І. д.ю.н., проф. 
Голіна В. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

813 Кримінальна відповідальність 
за підкуп виборця, учасни-
ка референдуму (ст. 160 КК 
України)

Братівник О. П. к.ю.н., доц. 
Медицький І. Б.

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

05.12.2014

814 Диспозитивний метод реалі-
зації кримінально-правової 
політики

Гануляк Е. М. д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

05.12.2014
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815 Кримінальна відповідальність 
за прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання непра-
вомірної вигоди службовою 
особою

Петров М. В. к.ю.н. 
Арманов М. Г.

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

16.12.2014

816 Інститут помилування в кримі-
нальному праві України

Деркач Я. В. к.ю.н., доц. 
Шинка-
рьов Ю. В.

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

16.12.2014

817 Діяння, пов’язане з ризиком  
як обставина, що виключає 
злочинність діяння

Калашников К. Ю. к.ю.н., доц. 
Шинка-
рьов Ю. В.

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

16.12.2014

818 Кримінальна відповідальність 
за підкуп особи, яка надає 
публічні послуги

Перешивко О. С. к.ю.н. 
Арманов М. Г.

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

16.12.2014

819 Місцеві органи виконавчої 
влади як суб’єкти запобігання 
і протидії корупції 

Биканова Ю. В. д.ю.н., доц. 
Харченко В. Б.

Харківський 
націо нальний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

21.02.2014

820 Кримінальна відповідаль-
ність за невиконання судового 
рішення

Букач М. О. к.ю.н., доц. 
Ященко А. М.

Харківський  
національний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

21.02.2014
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821 Кримінальна відповідальність 
за умисне знищення або по-
шкодження територій, взятих  
під охорону держави,  
та об’єктів природно- 
заповідного фонду

Нечепоренко О. П. к.ю.н., доц. 
Шульга А. М.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

21.02.2014

822 Кримінологічний аналіз  
та запобігання поширенню 
кримінальної субкультури

Омельченко Ю. В. д.ю.н., проф. 
Литвинов О. М.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

21.02.2014

823 Фізичний та психічний  
примус в кримінальному  
праві України

Касьян А. О. к.ю.н. Ігна-
тов О. М.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

24.06.2014

824 Службове підроблення:  
кримінологічна характеристи-
ка та запобігання 

Остапенко Я. С. к.ю.н., доц. 
Фіалка М. І.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

21.11.2014

825 Кримінальна відповідальність 
за злочини проти осіб та уста-
нов, що мають міжнародний 
захист (ст. 444 КК України) 

Ральченко І. М.  д.ю.н., проф. 
Житний О. О.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

22.12.2014

826 Кримінологічна характеристи-
ка та запобігання злісній не-
покорі вимогам адміністрації 
установ виконання покарань 

Олійник Я. В. к.ю.н., доц. Сте-
блинська О. С.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

22.12.2014
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827 Кримінально-виконавчі засади 
оцінки ступеня виправлення 
засуджених в Україні 

Недзельська Л. П. д.ю.н., доц. 
Бараш Є. Ю.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

22.12.2014

828 Прогресивна система виконан-
ня покарання у виді позбав-
лення волі на певний строк  
у виправних колоніях 

Кревсун О. М. д.ю.н., доц. 
Бараш Є. Ю.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

22.12.2014

829 Кримінально-правова охорона 
особистої таємниці людини 

Гаврилюк І. Г. к.ю.н., доц. Кон-
дратов Д. Ю.

Харківський на-
ціональний уні-
верситет внутріш-
ніх справ

22.12.2014

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

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

830 Механізм індиві-
дуальної злочинної 
поведінки неповно-
літніх

Ридка А. А. к.ю.н. 
Однолько І. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

28.02.2013 Потребує уточ-
нення предмет 
дослідження
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831 Запобігання про-
никненню заборо-
нених предметів до 
установ виконання 
покарань

Якименко Л. Г. д.ю.н., проф. 
Богатирьов І. Г.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

30.05.2013 Тема сформу-
льована вузько. 
Предмет до-
слідження не 
належить ні до 
кримінології,  
ні до кримі-
нально-вико-
навчого права

832 Кримінологічна 
характеристика  
та запобігання вій-
ськовим злочинам 
серед військово- 
службовців внут- 
рішніх військ 
МВС України

Дуйловський 
О. В.

к.ю.н., доц. 
Шалгунова С. А.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

20.02.2014 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
доцільно 
змінити «вну-
трішніх військ 
МВС» на 
«Національної 
гвардії»

833 Кримінально-пра-
вова відповідаль-
ність за незаконне 
втручання в робо-
ту автоматизованої 
системи докумен-
тообігу суду

Бойко О. М. к.ю.н., доц. 
Школа С. М.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

24.04.2014 Некоректною 
є назва теми 
дослідження, 
оскільки мова 
має йти про 
«кримінальну 
відповідаль-
ність»
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834 Кримінальна від-
повідальність за 
виготовлення, збут 
та інші незаконні 
дії, пов’язані зі 
збутом підроблених 
грошей, державних 
цінних паперів, 
білетів державної 
лотереї, марок 
акцизного збору та 
голографічних за-
хисних елементів

Михай- 
лов І. М.

к.ю.н. 
Шамара О. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Не конкретизо-
вано предмет 
дослідження, 
невідомо про 
які «інші не-
законні дії» 
йдеться

835 Кримінологічна 
безпека дітей  
в Україні

Березняк С. В. к.ю.н., доц.  
Шаблистий В. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Предмет до-
слідження 
сформульовано 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисертації

836 Кримінальна від-
повідальність за 
хуліганські діяння

Івахнен-
ко О. А.

д.ю.н., проф. 
Ємельянов В. П.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення, 
оскільки термін 
«хуліганські 
діяння» не є 
кримінально-
правовим, 
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а тому не зро-
зуміло, що саме 
охоплюється 
предметом 
дослідження. 
Крім того, 
вже захищені 
дисертації із 
подібної тема-
тики В. В. На-
луцишиним та 
Л. О. Кузнецо-
вою

837 Кримінально-пра-
вове забезпечення 
охорони прав спо-
живачів

Бокша В. О. д.ю.н., проф.
Дудоров О. О.

Запорізький 
національний 
університет

16.10.2014 Предмет до-
слідження 
сформульовано 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисерта-
ції. Тему до-
цільно змінити 
на «Криміналь-
но-правова 
охорона прав 
споживачів»

838 Кримінальна  від-
повідальність за за-
подіяння шкоди при 
виконанні наказу  
або розпорядження

Навроць-
кий Д. М.

д.ю.н. 
Кваша О. О.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецько-
го НАН України

06.03.2014 Тема потребує 
уточнення. Слід 
було б виділити 
«злочинний на-
каз або…»  
(ст. 41 КК)
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839 Кримінально-пра-
вова протидія по- 
сяганням на право  
промислової  
власності в Украї-
ні, Республіці 
Польща і Литов-
ській Республіці

Дроздо- 
вич О. О.

д.ю.н., проф.
Костенко О. М.

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

17.04.2014 Не конкретизо-
вано предмет 
дослідження. 
Невідомо, про 
які посягання 
йдеться навіть 
за КК України. 
Крім того, тер-
мін «протидія» 
не є криміналь-
но-правовим. 
Тему доцільно 
змінити на 
 «Криміналь-
но-правова 
охорона права 
промислової 
власності в 
Україні, Респу-
бліці Польща 
і Литовській 
Республіці». 
Варто вказати, 
що це порів-
няльно-правове 
дослідження
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840 Принципи гуманіз-
му та його реаліза-
ція в кримінально-
му праві України

Тимо- 
щук Ю. С.

д.ю.н., с.н.с.
Кваша О. О.

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

27.11.2014 Тема потребує 
уточнення. 
Вона подібна  
до теми роботи 
Тімофєєвої Л. Ю. 
«Реалізація 
принципу гума-
нізму в кримі-
нальному праві 
України»

841 Осудність як ознака 
суб’єкта злочину

Чорней С. В. к.ю.н., проф.
Куц В.М.

Київський уні-
верситет права 
НАН України

23.06.2014 Тема потребує 
уточнення. За 
аналогічною 
темою захище-
ні дисертації 
О. В. Зайцевим, 
М. В. Бурдіним 
та ін. 

842 Кримінально-пра-
вове забезпечення 
охорони порядку 
виконання судових 
рішень в Україні

Романи- 
шин О. Р.

д.ю.н., доц. 
Кваша О. О.

Київський уні-
верситет права 
НАН України

30.10.2014 У 2012 р.  
в НАВС захи- 
щено кандидат-
ську дисертацію 
«Кримінально-
правова охорона 
порядку вико-
нання судових 
рішень» (Голов-
чук В. А.)
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843 Праця засуджених 
до позбавлення 
волі: теоретичний 
та практичний 
аспекти

Бублік О. О. д.ю.н., доц. Ряб-
чинська О. П.

Класичний 
приватний 
університет

24.12.2014 Слід відбити 
специфіку  
спеціальності  
у назві роботи

844 Кримінологічна 
характеристика та 
запобігання злочи-
нам, що вчинюють-
ся студентською 
молоддю

Іванні-
ков Ф. О.

д.ю.н., проф. 
Денисов С. Ф.

Класичний при-
ватний універ-
ситет

24.12.2014 Тема дисертації 
потребує уточ-
нення

845 Кримінально-право-
ва охорона інтелек-
туальної власності 
в Україні та Респу-
бліці Польща

Гасяк Я. В. к.ю.н. 
Коваленко В. П.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.01.2014 Предмет до-
слідження 
сформульовано 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисертації

846 Кримінально-право-
ва охорона статевої 
свободи та статевої 
недоторканості 
дитини

Ковальсь-
ка В. Ю.

к.ю.н., доц. 
Сенько М. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.01.2014 Предмет до-
слідження 
сформульовано 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисертації

847 Статева недотор- 
каність як об’єкт 
кримінально-
правової охорони  
в Україні

Мартини-
шин Г. Я.

к.ю.н., доц. 
Красниць-
кий І. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.01.2014 Тема потре-
бує уточнен-
ня, оскільки 
сформульована 
занадто вузько 
для кандидат-
ської дисертації
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848 Кримінально-право-
ва охорона в Україні 
особи, взятої під 
захист

Ноздренко М. В. к.ю.н. 
Пасєка О. Ф.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.01.2014 Предмет дослі-
дження потре-
бує уточнення 
(ст. 380 КК)

849 Відповідність 
кримінального 
законодавства 
України положен-
ням Конвенції про 
захист прав людини 
та основоположних 
свобод 1950 року

Кузь В. Я. к.ю.н., доц. 
Сенько М. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

05.03.2014 Тема не відпо-
відає вимогам,
що пред’явля-
ються до дисер-
тації, оскільки 
сформульовано 
занадто вузько 
для кандидат-
ської дисертації

850 Кримінально-
правова характе-
ристика підкупу 
працівника держав-
ного підприємства, 
установи чи 
організації

Павлів В. Р. к.ю.н., доц. 
Сенько М. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

05.03.2014 Назва теми не 
відповідає 
змісту ст. 354 
КК України, 
де прикметник 
«державного» 
не вживається.
Крім того, тема
дисертації по- 
дібна до теми 
роботи Кова-
льової І. С. 
(2014), Березне-
ра В. В. (2014), 
Овода К. К. 
(2014)
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851 Кримінально-
правова охорона 
таємниці в Україні

Вислоць-
ка Т. Ю.

к.ю.н., доц. Мак-
симович Р. Л.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнен-
ня. Предмет 
дослідження 
сформульовано 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисертації

852 Спосіб вчинен-
ня злочину за 
кримінальним 
правом України

Дубно Т. В. к.ю.н., доц. 
Красниць-
кий І. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Тема занадто є 
широкою для 
кандидатської 
дисертації

853 Відповідальність 
за заподіяння ті- 
лесних ушкоджень 
за кримінальним 
правом України

Гураль Л. О. к.ю.н., доц. 
Авраменко О. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Тема занадто є 
широкою для 
кандидатської 
дисертації

854 Службова особа 
суб’єкта госпо-
дарювання як 
спеціальний суб’єкт 
злочинів у сфері 
господарської ді-
яльності

Завада Т. Р. к.ю.н., доц. 
Газдайка-Васи-
лишин І. Б.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки у назві 
теми наявні ду-
блювання. Тема 
занадто вузька 
для кандидат-
ської дисертації
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855 Кримінально-право-
ва охорона інтере- 
сів України у сфері 
державної безпеки 
від злочинних по-
сягань іноземних 
громадян

Завада Х. В. к.ю.н., доц. 
Красниць-
кий І. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Не конкретизо-
вано предмет 
дослідження, 
оскільки не-
зрозуміло, про 
які посягання 
за КК України 
йдеться

856 Кримінально-пра- 
вова характеристи-
ка дій, спрямованих 
на насильницьку 
зміну чи повалення 
конституційного 
ладу або на захо-
плення державної 
влади

Стефан-
ків О. Я.

к.ю.н., доц. 
Газдайка-Васи-
лишин І. Б.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 За схожою 
темою підго-
товлена дисер-
тація Рубащен-
ком М. А.

857 Насильство 
як наскрізне 
кримінально-
правове поняття 
(уточнення теми)

Наконеч-
на Л. А.

д.ю.н., проф. На-
вроцький В. О.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення 
на предмет її 
редакції. Крім 
того, тема ди- 
сертації подібна 
до теми роботи 
Скреклі Л. І. 
«Жорстокість 
як наскрізне



195

кримінально-
правове понят-
тя», захищеної 
у 2014 р.

858 Кримінальна від- 
повідальність 
за зловживання 
владою, службовим 
становищем або 
повноваженнями  
за КК України 
(статті 364, 3641, 
3652)

Яцині- 
на М.-М.С.

к.ю.н., доц. 
Марін О. К.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка

25.11.2014 Предмет до-
слідження 
сформульо-
вано занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації. 
Запропонована 
універсальна 
форма для 
трьох статей 
КК України не 
є прийнятною. 
Також ця тема 
збігається з те-
мою дисерта-
ції Гори Р. М. 
(2014)

859 Реалізація прин-
ципу рівності у кри-
мінальному праві 
України

Кондра М.Я. к.ю.н., доц. 
Хилюк С. В.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки не-
визначеним є 
предмет дослі-
дження
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860 Кримінально-право-
ва охорона свободи 
договору

Грини-
шин О.А.

к.ю.н., доц. 
Антонюк Н. О.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Не конкретизо-
вано предмет 
дослідження. 
Невідомо, про 
які посягання 
за КК України 
йдеться

861 Телеологічне тлума-
чення кримінально-
го закону

Яворська Х. М. к.ю.н., доц. 
Марін О. К.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Слід узгодити 
з назвою друго-
го розділу 
Загальної час-
тини КК Укра-
їни. Крім того, 
тема сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації

862 Імплементація норм 
міжнародного кри-
мінального права 
про воєнні злочини 
у Кримінальний 
кодекс України

Піддубна М. В. к.ю.н., доц. 
Сенько М. М.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Тема сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації
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863 Кримінальна 
відповідальність 
за зловживання 
повноваженнями 
службовою особою 
юридичної особи 
приватного права 
незалежно від орга-
нізаційно-правової 
форми

Гора Р. М. к.ю.н., доц. 
Пащенко О. О.

Науково-до-
слідний інсти-
тут вивчення 
проблем 
злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса 
Національ-
ної академії 
правових наук 
України

24.12.2014 Тема збігається  
з темою канди- 
датської дисер- 
тації Яцині-
на М. С. (2014)

864 Соціально-право-
вий механізм проти-
дії корупції

Григор’єв Р. Г. д.ю.н., проф. 
Настюк В. Я. 

Науково-до-
слідний інсти-
тут вивчення 
проблем 
злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса 
Національ-
ної академії 
правових наук 
України

18.06.2014 Предмет до-
слідження 
сформульо-
вано занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації, 
тема потребує 
уточнення та 
конкретизації

865 Кримінально-пра-
вова характеристи-
ка та запобігання 
злочинам, вчиненим 
з використанням 
платіжних інстру-
ментів (ст. 200 КК 
України)

Осташевсь- 
ка О. А.

к.ю.н., доц.
Кузнєцов В. В.

Національна 
академія внут- 
рішніх справ

28.01.2014 Тема дослі-
дження була 
вже захищена 
М. М. Пановим
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866 Кримінально-пра-
вова характерис-
тика незаконного 
заволодіння земля-
ми водного фонду 
в особливо великих 
розмірах

Сівак О. В. к.ю.н., доц.
Приходько Т. М.

Національна 
академія внут- 
рішніх справ

28.01.2014 За аналогічною 
темою у 2014 р. 
захищена 
кандидатська 
дисертація 
М. В. Кума- 
новським

867 Кримінальна від-
повідальність за 
несанкціоноване 
втручання в роботу 
електронно-обчис-
лювальних машин 
(комп’ютерів), авто-
матизованих сис-
тем, комп’ютерних 
мереж чи мереж 
електрозв’язку

Бельсь- 
кий Ю. А.

д.ю.н., проф.
Воробей П. А.

Національна 
академія внут- 
рішніх справ

25.02.2014 Аналогічна те- 
ма затвердже-
на у 2014 р. 
Добровин-
ським А. В.

868 Соціально-виховна 
робота в систе-
мі виправлення 
і ресоціалізації 
засуджених у ви-
правних колоніях 
України

Василен- 
ко К. І.

д.ю.н., проф.
Богатирьов І. Г.

Національна 
академія внут- 
рішніх справ

24.06.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки пред-
мет досліджен-
ня розмитий. 
Системи ви-
правлення 
і ресоціалізації  
не існує. 
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Є система ос- 
новних засобів 
виправлення 
і ресоціалізації.
Крім того, 
у 2014 р. Тавол-
жанським О. В. 
захищена 
кандидатська 
дисертація  
за темою  
«Соціально- 
виховна робота 
із засудженими 
до позбавлення 
волі»

869 Кримінальна від-
повідальність за 
використання мало-
літньої дитини для 
заняття жебрацтвом

Дерев’ян- 
ко О. В.

к.ю.н., доц.
Кісілюк Е. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.10.2014 Тема сформу-
льована занад-
то вузько для 
кандидатської 
дисертації

870 Підкуп як спосіб 
вчинення злочинів

Неміч Ф. Ю. к.ю.н.
Семенюк О. О.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема сформу-
льована занад-
то вузько для 
кандидатської 
дисертації
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871 Правове регулюван-
ня короткостроко-
вих виїздів засудже-
них за межі колоній 
в Україні

Крук О. М. д.ю.н., проф.
Колб О. Г.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Тема є занад-
то вузькою для 
кандидатської 
дисертації

872 Обмеження волі як 
вид покарання

Пономарен- 
ко О. М.

д.ю.н., проф. 
Книженко О. О.

Національна 
академія проку-
ратури України

27.02.2014 Така сама тема 
розроблена 
К. А. Новіко-
вою. Захист 
кандидатської 
дисертації 
відудеться у 
червні 2015 р.

873 Кримінально-право-
ва характеристика 
підкупу працівника 
державного підпри-
ємства, установи чи 
організації

Ковальова І. С. д.ю.н., проф. 
Осадчий В. І.

Національна 
академія проку-
ратури України

27.02.2014 Тема дисертації 
подібна до тем, 
заявлених Бе-
резнером В. В. 
(2014), Ово-
дом К. К. 
(2014), Павлі-
вим В. Р. (2014)

874 Кваліфікуючі озна-
ки злочинів у сфері 
службової діяльнос-
ті та професійної ді-
яльності, пов’язаної 
з наданням публіч-
них послуг

Ковальов Є. В. к.ю.н., доц. 
Загиней З. А.

Національна 
академія проку-
ратури України

27.02.2014 Тема сформу-
льована занад-
то вузько для 
кандидатської 
дисертації
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875 Запобігання кібер-
злочинам в Україні

Амелін О. В. д.ю.н., проф. 
Дмитренко Е. С.

Національна 
академія проку-
ратури України

02.07.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Вона сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації

876 Правосуддя 
в Україні як об’єкт 
кримінально-право-
вої охорони

Заліско О. І. д.ю.н., проф. 
Осадчий В. І.

Національна 
академія проку-
ратури України

25.12.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Вона сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації

877 Кримінально-пра-
вова кваліфікація 
незаконного збага-
чення

Денега О. П. д.ю.н., проф. 
Осадчий В. І.

Національна 
академія проку-
ратури України

25.12.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Тема сформу-
лована занад-
то вузько для 
кандидатської 
дисертації

878 Кримінально- 
правова характе-
ристика умисного 
невиконання угоди 
про визнання

Витязь М. І. д.ю.н. Бла-
жівський Є. М.

Національна 
академія проку-
ратури України

06.03.2014 Тема не відпо-
відає вимогам,  
що пред’явля- 
ються до дисер- 
тації



202

винуватості (пере-
затвердження 
теми)

879 Кримінологічні 
засади запобігання 
насильницьким 
злочинам щодо 
осіб похилого віку 
в Україні (переза-
твердження теми)

Курбатова І. С. д.ю.н., проф.
Литвак О. М.

Національна 
академія проку-
ратури України

20.03.2014 Аналогічна 
тема дисертації 
вже захищена

880 Протидія ятро-
генним злочинам 
(перезатвердження 
теми)

Плотні- 
кова В. П.

д.ю.н., проф. 
Литвак О. М.

Національна 
академія проку-
ратури України

16.04.2014 Слід уточнити 
специфіку тер-
міна «протидія» 
у темі дисерта-
ції. Тема не 
відповідає 
вимогам, що 
пред’являються 
до  дисертації

881 Кримінально- 
правова оцінка ма-
теріалів, отриманих  
за ознаками по-
рушення таємниці 
листування, теле-
фонних розмов,

Кульчиць- 
ка Л. О.

к.ю.н. Шам- 
сутдінов О. В.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

30.01.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки є дуже 
громіздкою.
Крім того, 
некоректним є 
вживання
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телеграфної чи ін-
шої кореспонденції,  
що передаються за-
собами зв’язку або 
через комп’ютер

терміна «оцін-
ка» у назві 
дисертації

882 Виконання  спеці-
ального завдання  
з попередження чи 
розкриття злочин-
ної діяльності  орга-
нізованої групи чи 
злочинної організа-
ції  (за матеріалами 
СБУ)

Калабаш- 
кін І. М.

к.ю.н., доц. 
Шептухов-
ський С. Є.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

27.02.2014 Тема не відпо- 
відає вимогам,
що пред’явля-
ються до ди- 
сертації

883 Кримінально-
правова охорона 
біологічної безпеки 
України

Салагор І. М. к.ю.н.
Шамсутді-
нов О. В.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

26.06.2014 Не конкретизо-
вано предмет 
дослідження, 
оскільки не-
зрозуміло, про 
які посягання 
за КК України 
йдеться. Тема 
сформульована 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисертації
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884 Забезпечення 
особистих прав 
підозрюваного 
(обвинуваченого) 
під час здійснення 
процесуальних дій, 
пов’язаних із об-
меженням волі

Годецька Н. І. д.ю.н., проф. 
Мікулін В. П.

Національний 
педагогічний 
університет 
імені  
М. П. Драго-
манова

07.03.2014 Тема потребує 
уточнення. Слід 
відбити специ-
фіку спеціаль-
ності у назві 
роботи

885 Кримінальна від-
повідальність за 
розбій за законо-
давством України 
і Вірменії (порів-
няльний аналіз)

Тігранян Г. С. к.ю.н., доц.
Федоров В. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014 Тема сформу-
льована занад-
то вузько для 
кандидатської 
дисертації, 
адже незрозумі-
ло порівняння  
лише із законо-
давством  
Вірменії

886 Кримінальна від-
повідальність за 
підкуп працівника 
державного підпри-
ємства, установи  
чи організації 

Березнер В. В. к.ю.н., доц.
Чугуников І. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014 Тема дисерта-
ції подібна до 
теми роботи 
Ковальової І. С. 
(2014), Ово-
да К. К. (2014), 
Павліва В. Р. 
(2014)
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887 Кримінологічна 
безпека мореплав-
ства та криміналь-
но-правові засоби 
її забезпечення 
(уточнення теми)

Федчун Н. О. д.ю.н., проф.
Дрьомін В. М.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014 Тема не відпо-
відає вимогам, 
що пред’явля-
ються до  ди-
сертації. Пред-
мет потребує 
уточнення

888 Кримінально-право-
ва охорона зовніш-
ньої економічної 
діяльності 

Логвин- 
ський Г. В. 

к.ю.н., доц.
Хімченко С. А.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Тема потребує 
уточнення 
на предмет її 
конкретиза-
ції, оскільки 
сформульована 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисертації

889 Кримінально-право-
ва протидія крадіж-
кам персональних 
даних (порівняль-
ний аналіз) (уточ-
нення теми)

Пімонов Г. П. д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

12.09.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення, 
оскільки незро-
зуміло об’єкт 
порівняння. 
Крім того, тер-
мін «протидія» 
не є криміналь-
но-правовим

890 Інститут конфіска-
ції в кримінальному 
праві України 

Поляков В. М. к.ю.н., проф.
Мирошни-
ченко Н. А.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Подібна тема 
вже розробля-
лася
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891 Вивчення та по-
передження зло-
чинності в сфері 
земельного ринку  
в Україні 

Дика Є. О. д.ю.н., проф.
Дрьомін В. М. 

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема не відпо-
відає вимогам, 
що пред’явля-
ються до ди- 
сертації. Пред-
мет потребує 
уточнення. Крім 
того, на подіб ну 
тему у 2014 р.
захищена ди- 
сертація Ізо-
вітою А. М. 

892 Проблеми кримі-
нальної відпові-
дальності за під- 
роблення доку-
ментів, печаток, 
штампів, бланків

Багінсь- 
кий А. О.

к.ю.н., доц. 
Колос М. І.

Національний 
університет 
«Острозька 
академія»

29.05.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Не є доцільним 
вживання 
терміна «про-
блеми» при 
формулюванні 
теми кандидат-
ської дисертації

893 Взаємодія кримі-
нально-виконавчої 
інспекції з орга-
нами внутрішніх 
справ, місцевого 
самоврядування

Чабанен- 
ко Т. В.

к.ю.н., доц.
Яковець І. С.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Тема дослі-
дження сфор-
мульована ши-
роко та потре-
бує уточнення
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та громадськими 
формуваннями при 
здійсненні контро- 
лю за поведінкою 
осіб, звільнених від 
відбування покаран-
ня з випробуванням

894 Спеціальний 
суб’єкт злочину: ге-
незис, функції, про-
блеми кваліфікації 
(перезатвердження 
теми)

Осадча А. С. к.ю.н., доц.
Зінченко І. О.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

895 Судимість в системі 
інститутів кримі-
нального права 
України

Муратова С. О. д.ю.н., проф.
Панов М. І.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Тема сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації

896 Латентна злочин-
ність, пов’язана 
з умисним ухи-
ленням від сплати 
податків, зборів 
(обов’язкових пла-
тежів)

Кірнос А. Ю. к.ю.н., доц.
Оболенцев В. Ф.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014 Тема не від-
повідає ви-
могам, що 
пред’являються 
до  дисертації. 
Предмет потре-
бує уточнення
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897 Заходи кримі-
нально-правового 
характеру щодо 
юридичних осіб

Ревтов О. В. к.ю.н., доц.
Євдокімова О. В.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Тема сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації

898 Запобігання коруп-
ції у сфері охорони 
здоров’я

Хорунжа О. В. д.ю.н., проф.
Шостко О. Ю.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

899 Тлумачення закону 
про кримінальну 
відповідальність: 
поняття, види, зна-
чення

Котяй Т. В. к.ю.н., доц.
Орловський Р. С.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Тема сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації

900 Джерела криміналь-
ного права України

Сохікян А. С. к.ю.н., доц.
Пономарен- 
ко Ю. А.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення. 
Тема сформу-
льована занадто 
широко для 
кандидатської 
дисертації
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901 Кримінально-пра-
вова політика у сфе-
рі відповідальності 
за причетність до 
злочину (уточнення 
теми)

Смушак О. М. д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

02.06.2014 Тема сфор-
мульована 
некоректно

902 Кримінально-пра-
вова характеристи-
ка кваліфікуючих 
ознак складів зло-
чинів проти особи

Наконечна І. М. к.ю.н., доц. 
Загиней З. А.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

26.06.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки не-
чітко визна-
чений предмет 
дослідження

903 Забезпечення судом 
прав людини при 
проведенні неглас-
них слідчих (розшу-
кових) дій

Стефанів Н. С. д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

17.12.2013 Тема не відпо-
відає вимогам, 
що пред’явля-
ються до ди- 
сертації

904 Кримінально-право-
ве забезпечення охо-
рони нотаріальної 
діяльності в Україні 
(уточнення теми 
18.09.2014)

Фріс І. П. к.ю.н., доц. 
Ландіна А. В.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

17.12.2013 Тема не відпо-
відає вимогам, 
що пред’явля-
ються до ди- 
сертації

905 Кримінально-право-
ва політика в сфері 
незаконного вико-
ристання спеціаль-
них технічних засо- 
бів негласного отри-
мання інформації  
в Україні

Лутак Т. В. д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

17.12.2013 Тема сформу-
льована занадто 
широко
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906 Кримінально-право-
ва характеристика 
боротьби зі зло-
чинністю у сфері 
закупівель товарів, 
робіт та послуг за 
бюджетні кошти

Чередар- 
чук А. М.

к.ю.н., доц.  
Микитин Ю. І.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

26.06.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки не від- 
повідає вимо-
гам, що пред’яв - 
ляються до ди- 
сертації. Конст- 
рукція «харак- 
теристика бо-
ротьби» не є  
вдалою

907 Реалізація кримі-
нально-правової по-
літики у діяльності 
органів криміналь-
ної юстиції

Сторо- 
жук А. Л.

д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

05.12.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

908 Кримінально-право-
ва політика в сфері 
протидії серійним 
злочинам

Данилів О. М. к.ю.н., доц. 
Козич І. В.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

05.12.2014 Тема не відпо-
відає вимогам, 
що пред’явля-
ються до  ди- 
сертації. Тема 
сформульована 
некоректно

909 Кримінологічна 
політика у сфері 
протидії злочинно-
му професіоналізму

Кравчук Д. Д. к.ю.н., доц. Стеб- 
линська О. С.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

05.12.2014 Тема сфор-
мульована 
некоректно
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910 Кримінально-пра-
вова та кримінальна 
процесуальна під-
системи політики 
в сфері боротьби зі 
злочинністю: вза-
ємообумовленість 
та взаємодія

Красій М. О. к.ю.н., доц. За-
гурський О. Б.

Прикарпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

10.12.2014 Тема не відпо-
відає вимогам, 
що пред’явля-
ються до ди-
сертації

911 Емоційний стан 
як факультативна 
ознака суб’єктивної 
сторони складу зло-
чину

Кабанов О. М. к.ю.н., доц. 
Шинка-
рьов Ю. В.

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Г. С. Ско-
вороди

16.12.2014 Тема сформу-
льована вузько. 
Крім того, по-
дібна тема вже 
була предметом 
дисертаційного 
дослідження

912 Спеціальні засади 
призначення пока-
рання в криміналь-
ному праві України

Ворона В. С. к.ю.н., доц. 
Шинка-
рьов Ю. В.

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Г. С. Ско-
вороди

16.12.2014 Не конкретизо-
вано предмет 
дослідження

913 Кримінальна від-
повідальність за 
несанкціоноване 
втручання в роботу 
електронно-обчис-
лювальних машин

Добровин-
ський А. В.

к.ю.н. Плотніко-
ва А. В.

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 
імені Г. С. Ско-
вороди

16.12.2014 Тема дисер-
тації подібна 
до теми, за-
явленої Бель-
ським Ю. А. 
(2014)
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(комп’ютерів), авто-
матизованих сис-
тем, комп’ютерних 
мереж чи мереж 
комп’ютерного 
зв’язку

914 Кримінологічні за-
сади формування та 
реалізації стратегії 
запобігання і проти-
дії корупції 

Машляке-
вич Д. С.

д.ю.н., проф. Да-
виденко Л. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Тема визначена 
розмито

915 Пробація як форма 
соціально-право-
вого контролю за 
засудженими

Олефір Л. І. к.ю.н. Богати-
рьова О. І.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Назва теми 
сформульо-
вана некорек-
тно, оскільки 
пробація не 
є предметом 
регулювання 
кримінально-
виконавчого 
права.  Проба-
ція і виконання 
покарання – це 
різні речі. Про-
бація регулю-
ється нормами 
Закону України
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«Про проба-
цію», а вико-
нання пока- 
рань – нормами 
кримінально-
виконавчого 
права. Крім 
того, ця тема 
є подібною до 
теми Грошо-
вої О. В. «Шля-
хи впроваджен-
ня пробації  
в Україні»

916 Протидія діяльності 
тоталітарних сект 
і деструктивних 
культів: криміноло-
гічні засади

Луценко І. Г. д.ю.н., проф. 
Литвинов О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

28.07.2014 Тема визначена 
широко

917 Кримінально-право-
ва характеристика 
підкупу працівника 
підприємства, уста-
нови чи організації 
(ст. 354 КК України) 

Овод К. К. к.ю.н., доц. 
Васильєв А. А.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Тема дисерта-
ції подібна до 
теми роботи 
Ковальової І. С. 
(2014), Березне-
ра В. В. (2014), 
Павліва В. Р. 
(2014)
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918 Кримінологічна 
характеристика та 
протидія суїцидаль-
ності як фоновому 
для злочинності 
явищу 

Шкуро В. В. к.ю.н., доц. 
Орлов Ю. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Тема визначена 
широко. Крім 
того, за схожою 
темою захище-
на докторська 
дисертація На-
заренком Д. О.

919 Кримінологічні 
засади формування 
кримінально-ви-
конавчої політики 
України на сучасно-
му етапі (уточнення 
теми)

Кутєпов М. Ю. д.ю.н., проф. 
Литвинов О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Тема потребує 
уточнення. 
Вона є занадто 
широкою для 
кандидатської 
дисертації

920 Законодавство  
з питань протидії 
злочинності: кри-
мінолого-правовий 
аналіз 

Жамако- 
чян Т. Р.

д.ю.н., проф. 
Литвинов О. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Тема потребує 
уточнення. Не-
коректно визна-
чено предмет 
дослідження

921 Кримінальна відпо-
відальність за при-
мушування давати 
показання 

Никітен- 
ко Р. П.

д.ю.н., доц. 
Харченко В. Б.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Тема потребує 
уточнення. За-
хищена подіб-
на дисертація 
Вакулик О. О. 
«Кримінально-
правова харак-
теристика при- 
мушування да- 
вати показання»
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922 Підстави та прин-
ципи криміналізації 
ухилення від по-
вернення виручки 
в іноземній валюті 
(уточнення теми)

Пацеля Г. А. д.ю.н., проф. 
Книженко О. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Тема сформу-
льована занад-
то вузько для 
кандидатської 
дисертації

923 Виховні заходи  
в установах вико-
нання покарань як 
основа виправлення 
засуджених до по-
збавлення волі

Чорний І. І. к.ю.н. Назарен-
ко Д. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Предмет до-
слідження 
визначено дуже 
вузько

924 Звільнення юри-
дичної особи від 
застосування за-
ходів кримінально-
правового харак-
теру у зв’язку із 
закінченням строків 
давності 

Крижанов-
ський М. В.

д.ю.н., доц. 
Ященко А. М.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Тема сформу-
льована занад-
то вузько для 
кандидатської 
дисертації

925 Забезпечення безпе-
ки в кримінально-
виконавчих устано-
вах закритого типу 

Кіслов О. І. д.ю.н., доц. 
Бараш Є. Ю.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 У такому вигля-
ді це проблема 
організаційно-
управлінського 
характеру

926 Громадський вплив 
як один із основних 
засобів виправлен-
ня і ресоціалізації 
засуджених 

Турчина О. С. к.ю.н., доц. Сте-
блинська О. С.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Тема визначена 
розмито. До-
цільно звузити 
предмет дослі-
дження. 
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В повному об-
сязі цей засіб 
реалізується 
при виконанні 
покарання у 
виді позбавлен-
ня волі

927 Оцінка ефектив-
ності діяльності 
органів і установ 
виконання покарань 

Круглова А. Є. д.ю.н., доц. 
Бараш Є. Ю.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Тема не відпо- 
відає вимогам, 
що пред’явля- 
ються до дисер-
тації. Ця назва 
не стосуєть-
ся предмета 
регулювання 
кримінально-
виконавчого 
права. (Мож-
ливо, теорія 
управління)

928 Кримінальна від-
повідальність за 
масові заворушення 

Агаркова А. В. к.ю.н., доц. Во-
лодавська О. С.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Тема подібна 
до дисертації 
М. М. Тара-
ненко за темою 
«Криміналь-
но-правова 
характеристика 
масових заво-
рушень»
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА;  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

(12.00.09)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)
929 Теоретико-прикладні заса-

ди оперативно-розшукової 
протидії злочинам проти 
громадської безпеки органами 
внутрішніх справ (уточнення 
теми)

Кириченко О. В. д.ю.н., проф. 
Скулиш Є. Д.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

06.06.2014

930 Теоретичні основи експерт-
ного забезпечення досудового 
розслідування (уточнення 
теми)

Пиріг І. В. Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

06.06.2014

931 Предмет правового регулюван-
ня у кримінальному процесі

Лоскутов Т. О. д.ю.н., проф. 
Лобойко Л. М.

Донецький юри-
дичний інститут 
МВС України

30.10.2013

932 Кримінально-процесуальна 
відповідальність: теоретичні 
та правові основи

Білоконь Р. М. д.ю.н., проф.
Удалова Л. Д.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

24.06.2014

933 Теоретичні та праксеологічні 
засади розслідування насиль-
ницьких злочинів, учинених 
щодо неповнолітніх

Пясковський В. В. д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014
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934 Процесуальна діяльність 
прокурора у кримінальному 
провадженні

Сапін О. В. д.ю.н., проф. 
Маляренко В.Т.

Національна 
академія прокура-
тури України

02.07.2014

935 Вчення про речові докази у 
кримінальному процесі: тео-
ретико-правові та практичні 
основи

Ковальчук С. О. д.ю.н., проф.
Басай В.Д.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014

936 Оперативно-розшукова проти-
дія злочинності у пенітен-
ціарних установах: теорія і 
практика 

Цехан Д. М. д.ю.н., проф.
Тіщенко В.В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

12.09.2014

937 Теоретико-правові основи 
розвідувальної функції опера-
тивно-розшукової діяльності 
органів внутрішніх справ

Албул С. В. д.ю.н., проф. 
Саакян М. Б.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

24.11.2014

938 Процесуальні та організаційні 
основи досудового проваджен-
ня в умовах надзвичайних 
правових режимів

Янковий М. О. д.ю.н., проф. 
Саакян М. Б.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

24.11.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

939 Реалізація норм 
кримінального про-
цесуального права

Касапо-
глу С. О.

ДВНЗ «На-
ціональний 
гірничий уні-
верситет»

24.12.2013 Наукова пробле-
ма та предмет 
дослідження по-
требують уточ-
нення

940 Судовий контроль 
у кримінальному 
процесі: теоретичні 
та правові основи

Макаров М. А. д.ю.н., проф.
Удалова Л. Д.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

24.06.2014 Предмет дослі-
дження потребує 
уточнення

941 Теорія і практика 
розслідування се-
рійних сексуальних 
вбивств

Александрен-
ко О. В.

д.ю.н., проф.
Бахін В. П.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Тема занадто 
вузька для док-
торської дисер- 
тації, оскільки 
зведена лише до 
серійних вбивств

942 Криміналістичне 
забезпечення досу-
дового розслідуван-
ня злочинів у сфері  
охорони інформації 
з обмеженим до-
ступом органами 
СБ України  

Кудінов С. С. д.ю.н., проф.
Колєснік В. А.

Національ-
на академія 
Служби без-
пеки України

31.07.2014 Тема сформульо-
вана некоректно, 
оскільки кри-
мінальне забез-
печення має бути 
щодо діяльності 
органів СБУ  
у сфері охорони 
інформації з об-
меженим досту-
пом



220

943 Кримінальна про-
цесуальна політика 
Європейського 
Союзу

Мики-
тин Ю. І.

д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпат-
ський націо-
нальний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

02.06.2014 Наукова пробле-
ма та предмет 
дослідження по-
требують уточ-
нення

944 Кримінальна про-
цесуальна політика 
України (уточнення 
теми)

Загур-
ський О. Б.

д.ю.н., проф. 
Фріс П. Л.

Прикарпат-
ський націо-
нальний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

23.10.2014 Наукова пробле-
ма та предмет 
дослідження по-
требують уточ-
нення

945 Концептуальні 
засади протидії під-
розділами карного 
розшуку органів 
внутрішніх справ 
України корисли-
во-насильницьким 
злочинам 

Крєпаков І. О. д.ю.н. Шен-
дрик В. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Предмет дослі-
дження потребує 
уточнення

946 Теоретичні основи 
методики розслі-
дування злочинів, 
вчинених особами з 
розладами психіки

Лозова С. М. д.ю.н., проф. 
Волобуєв А. Ф.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Тема вузька для 
докторської ди- 
сертації і сфор-
мульована не-
коректно
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947 Сучасна теорети-
ко-методологічна 
парадигма право-
вого забезпечення 
звільнення від 
кримінальної від-
повідальності на 
стадіях процесу

Слінько Д.С. д.ю.н., проф. 
Трубни- 
ков В. М.

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н. Ка-
разіна

17.06.2014 Тема потребує 
уточнення щодо 
відповідності 
спеціальності 
12.00.09

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

948 Оскарження рішень, дій чи 
бездіяльність процесуальних 
осіб стороною захисту під час 
досудового розслідування

Ольховська М. М. к.ю.н., доц. Си-
соєнко Г. І.

Академія адвока-
тури України

20.03.2014

949 Взаємодія слідчих та опера-
тивних підрозділів ОВС під 
час протидії злочинам у сфері 
державних закупівель

Авксентьєва Т. О. к.ю.н., доц. Єфі-
мов В. В.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

28.02.2013

950 Принципи оперативно-розшу-
кового запобігання злочинам

Хмеленко В. В. к.ю.н., доц. Ки-
риченко О. В.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

28.02.2013
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951 Розслідування втягнення 
неповнолітніх у злочинну ді-
яльність

Петров О. І. к.ю.н., доц. 
Плетенець В. М.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

20.02.2014

952 Кримінально-процесуальні 
гарантії забезпечення дотри-
мання таємниці досудового 
розслідування

Гриза О. В. д.ю.н., доц. 
Татаров О. Ю.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

27.03.2014

953 Криміналістична характерис-
тика та особливості розсліду-
вання хуліганства, вчиненого 
групою осіб

Очеретяний М. А. д.ю.н., проф. 
Чаплинсь- 
кий К. О.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

21.10.2014

954 Теоретико-правові, органі-
заційні та тактичні основи 
використання слідчим конфі-
денційного співробітництва з 
іншими особами

Мороз С. М. к.ю.н., проф. 
Шинкаренко І. Р.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

26.11.2014

955 Криміналістична характерис-
тика та особливості розслі-
дування грабежів та розбоїв, 
вчинених раніше засудженими 
особами

Костиря О. М. к.ю.н., доц. 
Плетенець В.М.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

26.11.2014

956 Правові та організаційні осно-
ви контролю за вчиненням зло-
чину (уточнення теми)

Комашко В. В. д.ю.н., проф. 
Скулиш Є. Д.

Дніпропетров-
ський державний 
університет внут-
рішніх справ

24.12.2014
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957 Оперативно-розшукова проти-
дія збуту наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх 
аналогів у місцях, що призна-
чені для проведення навчаль-
них, спортивних і культурних 
заходів

Душейко О. М. д.ю.н., проф. 
Захаров В. П.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

30.04.2014

958 Методика розслідування зґвал-
тувань, вчинених групою осіб

Звізло О. М. к.ю.н., доц. 
Дуфенюк О. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.06.2014

959 Реалізація засади безпосеред-
ності дослідження доказів 
у кримінальних справах на 
судових стадіях кримінального 
процесу

Гирович В. В. к.ю.н., доц. 
Ряшко О. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

29.10.2014

960 Розслідування торгівлі дітьми 
або іншої незаконної угоди 
щодо дитини

Войціцький С. І. к.ю.н., доц. 
Марко С. І.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

961 Доказування при проведенні 
досудового розслідування  
у кримінальних провадженнях 
про порушення авторського 
права і суміжних прав

Гладенький О. Я. к.ю.н., доц. Ко-
міссарчук Ю. А.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014
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962 Межі судового розгляду у кри-
мінальному провадженні

Заболотний А. М. к.ю.н., доц. 
Ряшко О. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

963 Методика розслідування шах-
райства, вчиненого у спосіб 
проповідування релігійних ві-
ровчень чи виконання релігій-
них обрядів 

Кріль О. В. к.ю.н., доц. 
Захарова О. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

964 Методика розслідування зло-
чинів, вчинюваних у сфері 
обігу лікарських засобів

Литвин А. А. к.ю.н., доц. 
Пряхін Є. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

26.11.2014

965 Міжнародний розшук та ви-
дача осіб, які вчинили кри-
мінальне правопорушення: 
оперативно-розшукові та про-
цесуальні основи (уточнення 
теми)

Максимів Л. В. к.ю.н., доц. 
Басиста І. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

04.06.2014

966 Участь перекладача під час 
провадження досудового роз-
слідування (уточнення теми)

Мархевка О. В. к.ю.н., доц. 
Благута Р. І.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

967 Протидія розкраданню лі-
содеревини підрозділами 
Державної служби боротьби 
з економічною злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ 
України (уточнення теми)

Марець Б. М. д.ю.н., проф. 
Захаров В. П.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

04.06.2014
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968 Процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням 
грабежів та розбійних нападів

Кушнерик Ю. А. д.ю.н., проф. 
Погорець-
кий М. А.

Луганський дер-
жавний університет 
внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідо-
ренка

25.04.2014

969 Зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних 
мереж (теоретико-правові, 
процесуальні та організацій-
но-тактичні аспекти)

Мітічкін С. М. к.ю.н., доц. 
Сілюков В. О.

Луганський дер-
жавний університет 
внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідо-
ренка

25.04.2014

970 Угляд суду у кримінальному 
провадженні

Дзиндра М. М. д.ю.н., проф. 
Нор В. Т.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

971 Суд присяжних в Україні: 
особливості формування 
та діяльності

Волоско І. Р. д.ю.н., проф. 
Нор В. Т.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

24.12.2014

972 Тактика представництва по-
терпілого в кримінальному 
процесі України

Ільницький І. Л. к.ю.н., доц. 
Калужна О. М.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

24.12.2014

973 Повноваження прокурора 
та їх реалізація в судовому 
провадженні

Ніколайчук Г. А. к.ю.н., доц. 
Луцик В. В.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

24.12.2014
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974 Акти прокурора в криміналь-
ному провадженні України

Кордіяка Т. В. к.ю.н., доц. 
Луцик В. В.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

975 Контроль за вчиненням зло-
чину: процесуальні і тактичні 
аспекти

Ліщинська О. Ю. к.ю.н., доц. 
Калужна О. М.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

24.12.2014

976 Участь (роль) адвоката у під-
готовці та укладенні угод у 
кримінальному провадженні

Кондратюк Я. А. д.ю.н., проф. 
Нор В. Т.

Львівський націо-
нальний універ-
ситет імені Івана 
Франка

25.11.2014

977 Процесуальні та психологічні 
основи кримінальних про-
ваджень на підставі угод  
за участю неповнолітніх

Мороз А. А. к.ю.н., доц. 
Неледва Н. В.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

25.09.2014

978 Правове регулювання прий-
няття кримінальних процесу-
альних рішень

Скоромний Д. А. д.ю.н., проф. 
Лобойко Л. М.

Науково-дослід-
ний інститут 
вивчення про-
блем злочинності 
імені академіка 
В. В. Сташиса  
Національної 
академії правових 
наук України

24.12.2014
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979 Інформація у сфері охорони 
здоров’я як об’єкт цивільних 
прав

Терешко Х. Я. к.ю.н., доц. Ка-
шинцева О. Ю.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

04.02.2014

980 Правова охорона інтелектуаль-
ної власності в сфері охорони 
здоров’я (цивільно-правовий 
аспект) (уточнення теми)

Селіваненко В. В. к.ю.н., доц. Ка-
шинцева О. Ю.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

27.05.2014

981 Телевізійна передача як об’єкт 
цивільно-правової охорони

Корнієнко М. К. к.ю.н. 
Штефан А. С.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

27.05.2014

982 Засоби доказування у цивіль-
них справах про порушення 
прав на засоби індивідуалі- 
зації в Україні

Писєва В. В. к.ю.н. Дорошен-
ко О. Ф.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

27.05.2014

983 Правовий режим об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності  
у сфері залізничного тран-
спорту

Семчик В. О. д.ю.н. 
Орлюк О. П.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

25.03.2014
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984 Інститут суспільного надбання 
в законодавстві (порівняльно-
правовий аспект)

Пилюченко Д. В. к.ю.н. 
Штефан А. С.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

27.05.2014

985 Правова охорона засобів інди-
відуалізації у сфері охорони 
здоров’я

Дмитренко В. В. к.ю.н., доц. Ка-
шинцева О. Ю.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

27.05.2014

986 Оскарження рішень у справах 
з правовідносин авторських та 
суміжних прав

Лавровська І. Б. к.ю.н., доц. 
Штефан О. О.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

24.06.2014

987 Охорона авторського права 
при відтворенні творів в елек-
тронних цифрових бібліотеках 

Галунко А. В. д.ю.н., проф.
Орлюк О. П.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

24.06.2014

988 Правовий режим об’єктів інте-
лектуальної власності, створе-
них за державним замовлен-
ням у військово-промисловому 
комплексі

Чернобай О. В. д.ю.н. Миронен-
ко Н. М.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

24.06.2014
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989 Захист від недобросовісного 
використання засобів індиві-
дуалізації: цивільно-правовий 
аспект

Пекар А. О. д.ю.н. Галян-
тич М. К.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

25.03.2014

990 Імплементація норм Угоди про 
Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом у сфері 
захисту прав інтелектуальної 
власності 

Кадєтова О. В. д.ю.н. 
Орлюк О. П.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

25.03.2014

991 Принципи права інтелектуаль-
ної власності 

Сидоров А. І. д.ю.н. 
Орлюк О. П.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

25.03.2014

992 Захист особистих немайнових 
прав інтелектуальної власності

Качуров-
ський В. В.

к.ю.н, доц. 
Еннан Р. Є.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

24.06.2014

993 Право інтелектуальної влас-
ності у комунальному госпо-
дарстві 

Галунко Н. В. к.ю.н. Петрен-
ко С. А.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

25.03.2014
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994 Способи цивільно-правового 
захисту прав сторін за догово-
ром (порівняльно-правове до-
слідження за законодавством 
України та проектом Загальної 
системи підходів (DCFR)

Шоріна Ю. М. к.ю.н., доц. Сте-
фанчук М. О. 

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

24.06.2014

995 Судочинство у справах наказ-
ного провадження (уточнення  
теми)

Шабалін А. В. к.ю.н., доц. 
Штефан О. О.

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

24.06.2014

996 Цивільно-правові зобов’я-
зання, що виникають внаслі-
док безпідставного збагачення 
(порівняльно-правове до-
слідження за законодавством 
України та країн Європейсько-
го Союзу)

Гончаров І. М. к.ю.н., доц. Сте-
фанчук М. О. 

Науково-дослід-
ний інститут 
інтелектуальної 
власності НАПрН 
України

24.06.2014

997 Використання спеціальних 
знань під час розслідування 
злочинів проти безпеки ви-
робництва

Бабич Н. В. д.ю.н. 
Таран О. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

998 Агентурна робота підрозділів 
по боротьбі з незаконним обі-
гом наркотичних засобів

Кондрашов С. В. д.ю.н., проф.
Никифор- 
чук Д. Й.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014
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999 Організація і тактика конт- 
рольованої поставки наркотич-
них засобів (за матеріалами 
спецпідрозділів Служби без-
пеки України)

Копилов А. М. д.ю.н., проф.
Никифор- 
чук Д. Й.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.01.2014

1000 Розслідування зґвалтувань 
минулих років

Симоненко Н. В. д.ю.н., доц.
Горбачевсь- 
кий В. Я.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.02.2014

1001 Протидія незаконній тран-
сплантації тканин і органів 
людини оперативними підроз-
ділами МВС України

Кравченко А. О. к.ю.н., проф.
Ніколаюк С. І.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.03.2014

1002 Правові засади, організація і 
тактика контролю за вчинен-
ням злочину

Крикун С. В. д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.03.2014

1003 Охорона прав, свобод та закон-
них інтересів підозрюваного 
під час застосування заходів 
забезпечення кримінального 
провадження

Кохановсь- 
кий Д. М.

к.ю.н., доцент
Тимошен- 
ко Ю. П.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

27.05.2014

1004 Методика розслідування 
порушень правил безпеки до-
рожнього руху, що спричинило 
наїзд на пішохода

Танривер- 
дієв Х. М.

д.ю.н., проф.
Іщенко А. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

24.06.2014

1005 Розслідування незаконного 
переправлення осіб через 
державний кордон шляхом 
підроблення документів

Качановець- 
кий П. П.

к.ю.н., проф.
Весельсь- 
кий В. К.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

30.09.2014
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1006 Відібрання зразків біологічно-
го походження під час досудо-
вого розслідування

Коропецька С. О. д.ю.н., проф.
Іщенко А. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

30.09.2014

1007 Застосування спеціальних 
знань під час розслідування 
незаконного використання 
торговельних марок

Поліщук І. Ю. д.ю.н., проф.
Іщенко А. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.10.2014

1008 Застосування запобіжних за-
ходів до неповнолітніх підоз- 
рюваних під час досудового 
розслідування

Сироткіна А. О. к.ю.н., доц.
Климчук М. П.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.10.2014

1009 Правові та організаційні за-
сади обшуку у кримінальному 
провадженні

Степова М. В. к.ю.н., доц.
Хахуцяк О. Ю.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

28.10.2014

1010 Розслідування злочинів, 
учинених неповнолітніми на 
ґрунті расової, національної  
та релігійної ворожнечі

Боровик А. М. к.ю.н. Кома- 
ринська Ю. Б.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

1011 Використання спеціальних 
знань при проведенні слідчого 
експерименту

Гусаченко Є. О. к.ю.н., доц.
Радецька В. Я.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

1012 Домашній арешт у криміналь-
ному провадженні

Шелякін О. С. к.ю.н., доц.
Азаров Ю. І.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014
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1013 Подолання протидії розсліду-
ванню злочинів, пов’язаних  
з порушенням правил безпеки 
дорожнього руху або експлуа-
тації транспорту

Якимчук Р. В. к.ю.н. Кома- 
ринська Ю. Б.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014

1014 Криміналістичне дослідження 
метальної холодної зброї

Голоколо- 
сова А. С.

д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С.С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

1015 Правові та організаційні за-
сади діяльності оперативних 
підрозділів у кримінальному 
судочинстві

Карпіка С. М. д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С. С.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

1016 Використання спеціальних 
медичних знань під час роз-
слідування злочинів

Ковалевська Є. В. к.ю.н., доц.
Семенов В. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

1017 Процесуальний порядок про-
ведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, пов’язаних 
із втручанням у приватне 
спілкування

Шерудило В. О. к.ю.н., доц.
Зарубей В. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

23.12.2014

1018 Забезпечення права особи  
на свободу та особисту недо-
торканність у кримінальному 
провадженні

Волков К. Д. к.ю.н. 
Сапін О. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014

1019 Забезпечення прокурором 
законності і обґрунтованості 
повідомлення про підозру

Воротинцев Є. В. к.ю.н., доц. 
Баулін О. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014
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1020 Прокурор у кримінальному 
провадженні щодо неповно-
літніх

Кокошко М. В. к.ю.н. 
Сапін О. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014

1021 Принцип змагальності сторін 
у досудовому кримінальному 
провадженні

Лисенкова К. Є. к.ю.н., доц. 
Толочко О. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

06.03.2014

1022 Процесуальне керівництво 
прокурором розслідуванням 
кримінальних правопорушень 
у сфері земельних відносин

Лупашку С. В. к.ю.н., доц. 
Власова Г. П.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

06.03.2014

1023 Прокурор як суб’єкт правовід-
носин із застосування запобіж-
них заходів у кримінальному 
провадженні

Омельченко А. С. к.ю.н., доц. 
Баулін О. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

20.03.2014

1024 Об’єднання і виділення мате-
ріалів кримінального про-
вадження за законодавством 
України

Козій В. В. к.ю.н., доц. 
Вернидубов І. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

16.04.2014

1025 Визнання та виконання ви-
років судів іноземних держав 
в Україні

Пиріг Н. М. к.ю.н. Комар-
ницька О. Б.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

29.05.2014

1026 Методика розслідування не-
законного використання знака 
для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікова-
ного зазначення походження 
товару

Гадіон Н. М. к.ю.н. Соколо-
ва Я. А.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.11.2014
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1027 Угода про визнання винува-
тості у кримінальному процесі 
України (перезатвердження 
теми)

Леляк О. О. д.ю.н, проф.
Середа Г. П.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

23.01.2014

1028 Правові та організаційні за-
сади використання результатів 
негласних слідчих (розшу-
кових) дій у кримінальному 
судочинстві України

Денисенко М. М. д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Національна 
академія Служби 
безпеки України

14.05.2014

1029 Організаційно-правові засади 
протидії незаконному пере-
правленню осіб в авіаційних 
пунктах пропуску

Куриляк О. О. д.ю.н., проф.
Глушков В. О.

Національна 
академія Служби 
безпеки України

25.10.2014

1030 Процесуальний статус осіб, 
залучених до  проведення 
негласних слідчих (розшуко-
вих) дій (за матеріалами СБ 
України)

Смірнова В. О. к.ю.н., доцент 
Кудінов С. С.

Національна 
академія Служби 
безпеки України

23.12.2014

1031 Розслідування терористичного 
акту, вчиненого з використан-
ням вибухових пристроїв (за 
матеріалами СБ України)

Тітула Д. В. к.ю.н. 
Фастовець В. А.

Національна 
академія Служби 
безпеки України

23.12.2014

1032 Дослідження обставин кри-
мінального провадження та 
перевірка їх доказами у стадії 
апеляційного провадження

Грідіна Н. В. д.ю.н., проф.
Аленін Ю. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014
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1033 Протидія злочинам, 
пов’язаним із збутом або 
використанням спеціальних 
технічних засобів отримання 
інформації

Безніско О. О. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

1034 Суб’єкти судово-експертної 
діяльності в сучасній системі 
експертного забезпечення кри-
мінального провадження

Ткаченко Н. М. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

1035 Організація і тактика прове-
дення негласних слідчих (роз-
шукових) дій під час розсліду-
вання умисних вбивств

Юрченко Д. Е. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

1036 Методика розслідування жор-
стокого поводження з твари-
нами

Корноух О. М. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

1037 Особа свідка і тактичні особ- 
ливості його допиту 

Серафимов О. М. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

1038 Правові та організаційно-
тактичні засади обстеження 
публічно недоступних місць, 
житла чи  іншого володіння 
особи 

Толпиго Д. М. д.ю.н., проф.
Подобний О. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014
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1039 Виявлення і розслідування 
вимагань, що вчиняються 
організованими злочинними 
угрупованнями   

Шамота М. В. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

1040 Процесуальні та організа-
ційно-тактичні засади аудіо-, 
відеоконтролю особи та аудіо-, 
відеоконтролю  місця 

Сердюк А. В. д.ю.н., проф.
Аленін Ю. П.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

1041 Методика розслідування 
шахрайств в сфері працевла-
штування 

Шкрибайло М. В. д.ю.н., проф.
Тіщенко В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

29.12.2014

1042 Повноваження прокурора 
у судовому провадженні 
у першій інстанції

Колодчин В. В. к.ю.н., доц.
Туманянц А. Р.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

06.09.2013

1043 Прокурор як учасник судово-
контрольного кримінального 
провадження

Купріянов В. Б. д.ю.н., доц. 
Шило О. Г.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

21.03.2014

1044 Прокурор у підготовчому судо-
вому провадженні

Тахтаров М. П. д.ю.н., доц. 
Шило О. Г.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

21.03.2014
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1045 Забезпечення прав та законних 
інтересів осіб під час прове-
дення допиту на стадії досудо-
вого розслідування

Шингарьов Д. О. д.ю.н., проф.
Капліна О. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1046 Судовий контроль у механізмі 
забезпечення адвокатом прав 
та законних інтересів особи 
на досудовому слідстві у кри-
мінальному процесі

Сіняєв О. В. к.ю.н., доц.
Карпенко М. О.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1047 Забезпечення права на недо-
торканність житла чи іншого 
володіння особи в криміналь-
ному провадженні

Вегера І. В. д.ю.н., проф.
Шило О. Г.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1048 Механізм забезпечення безпе-
ки осіб, які беруть участь 
у кримінальному провадженні 
(кримінальний процесуальний 
аспект)

Качмар Б. М. к.ю.н., доц.
Карпенко М. О.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1049 Особливий режим досудового 
розслідування в умовах воєн-
ного, надзвичайного  стану або 
у районі проведення антитеро-
ристичної операції

Лазукова О. В. д.ю.н., проф.
Капліна О. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1050 Кримінальне провадження 
у порядку перейняття

Колодій О. В. к.ю.н., доц.
Філін Д. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014
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1051 Особливості досудового роз-
слідування злочинів проти 
порядку проходження військо-
вої служби (статті 407–409 
КК України) (кримінальний 
процесуальний аспект)

Луців М. З. д.ю.н., проф.
Шило О. Г.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1052 Організаційно-тактичні засади 
проведення спостереження за 
особою, річчю або місцем при 
виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень

Глущенко І. В. д.ю.н., проф. 
Користін О. Є.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

23.12.2014

1053 Правові та організаційно-так-
тичні аспекти використання 
довірених осіб підрозділами 
карного розшуку

Григоренко О. І. к.ю.н., доц. 
Албул С. В.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

17.04.2014

1054 Особливості розслідування 
вбивств, учинених у сільській 
місцевості

Килимник В. А. к.ю.н., доц. Хо-
лостенко А. В.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

26.06.2014

1055 Організація і тактика прове-
дення візуального спостере-
ження оперативними підрозді-
лами органів внутрішніх справ

Назаренко Д. В. к.ю.н., доц. 
Янковий М. О.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

23.12.2014

1056 Правові та організаційно-
тактичні аспекти протидії 
грабежам на залізничному 
транспорті

Томачинська Г. А. к.ю.н., доц. 
Мукоіда Р. В.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

23.12.2014
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1057 Організація і тактика прове-
дення оперативно-розшукових 
операцій із залученням неглас-
них працівників

Щурат Т. Г. д.ю.н., проф. 
Тарасенко В. Є.

Одеський держав-
ний університет 
внутрішніх справ

17.04.2014

1058 Процесуальні гарантії прав 
підозрюваного під час застосу-
вання запобіжних заходів

Бубир Ю. В. д.ю.н., проф. 
Юхно О. О.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

29.01.2014

1059 Забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина на 
стадії досудового розслідуван-
ня при втручанні у приватне 
спілкування 

Сіренко О. А. д.ю.н., проф. 
Пчолкін В. Д.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

29.01.2014

1060 Криміналістична характерис-
тика та основні положення 
розслідування шахрайства, 
вчиненого організованими 
злочинними групами у сфері 
житлового будівництва

Опанасенко Н. О. д.ю.н., проф. 
Корж В. П.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.02.2014

1061 Методика розслідування 
самовільного зайняття земель-
ної ділянки та самовільного 
будівництва 

Ковальова Н. Г. д.ю.н., доц. 
Степанюк Р. Л.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.02.2014

1062 Оперативно-розшукове забез-
печення операцій підрозділів 
карного розшуку щодо за-
хоплення осіб, які становлять 
суспільну небезпеку 

Плішань О. А. к.ю.н.
Деревягін О. О.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.02.2014
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1063 Звернення до суду з обви-
нувальним актом як форма 
закінчення досудового розслі-
дування 

Паршак С. А. к.ю.н., доц. Бон-
даренко О. О.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.02.2014

1064 Методика розслідування 
розбійних нападів, вчинених 
щодо жінок 

Бабич А. Ю. д.ю.н., проф. 
Пчолкін В. Д.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.03.2014

1065 Доказування ексцесу спів- 
учасника при розслідуванні 
злочинів

Колесник Б. С. к.ю.н., доц.
Омельчен- 
ко Т. В.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

29.01.2014

1066 Інститут обізнаних осіб 
в змагальному кримінальному 
провадженні 

Куриленко Д. В. к.ю.н., доц. 
Щербаковсь- 
кий М. Г.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

29.01.2014

1067 Правові та організаційно-так-
тичні засади міждержавного 
розшуку осіб підрозділами 
карного розшуку ОВС України 

Вольвач Л. Л. к.ю.н.
Деревягін О. О.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

24.04.2014

1068 Методика розслідування умис-
них вбивств або заподіяння 
тяжких тілесних ушкоджень 
у разі перевищення меж 
необхідної оборони чи переви-
щення заходів, необхідних для 
затримання злочинця 

Гузєй В. М. к.ю.н., доц. 
Лапта С. П.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

24.04.2014
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1069 Забезпечення прав учасників 
кримінального провадження 
під час закінчення досудово-
го розслідування (уточнення 
теми)

Паршак С. А. к.ю.н., доц. 
Бондарен- 
ко О. О.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

30.05.2014

1070 Оперативний пошук ознак по-
даткових злочинів, що вчиня-
ються із використанням висо-
ких інформаційних технологій 
(за матеріалами діяльності 
податкової міліції)

Поїзд В. П. к.ю.н., доц. 
Некрасов В. А.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

25.09.2014

1071 Кримінальні процесуальні 
правовідносини захисника із 
стороною обвинувачення під 
час досудового розслідування

Ворон Ю. В. к.ю.н., доц. 
Янович Ю. П.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

25.09.2014

1072 Кримінально-процесуальне 
регулювання проведення конт- 
ролю за вчиненням злочину 

Суворова Р. В. д.ю.н., проф. 
Бандурка О. М.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

25.09.2014

1073 Оперативно-розшукове по-
передження переміщення 
культурних та історичних 
цінностей через державний 
кордон України 

Шендрик А. В. к.ю.н. 
Стащак М. В.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

24.10.2014

1074 Теорія і практика викорис-
тання підрозділами карного 
розшуку розвідувального 
опитування 

Лаврик Ю. В. к.ю.н. Ста-
щак М. В.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014
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1075 Протидія оперативними під-
розділами ОВС України злочи-
нам у сфері водокористування

Голиш О. І. к.ю.н. Ста-
щак М. В.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014

1076 Протидія підрозділами внут- 
рішньої безпеки МВС України 
злочинам у сфері службової 
діяльності 

Колінко І. О. к.ю.н. Ханьке-
вич А. М. 

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014

1077 Протидія оперативними 
підрозділами ОВС України 
злочинам, пов’язаним з обігом 
порнографічних предметів 

Козленко О. О. к.ю.н.
Грабазій І. А.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014

1078 Оперативно-розшукова проти-
дія злочинам проти власності 
у районі проведення антитеро-
ристичної операції 

Анциферов О. Ю. д.ю.н. Шен-
дрик В. В.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

21.11.2014

1079 Оперативне обслуговування 
об’єктів, які надають інформа-
ційні послуги з використанням 
Інтернет 

Жицький Є. О. к.ю.н., доц. 
Манжай О. М.  

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

22.12.2014

1080 Методика розслідування  
умисних вбивств з хуліган-
ських мотивів 

Бічурін Р. Х. д.ю.н., доц. 
Степанюк Р. Л.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

22.12.2014
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1081 Використання органами досу-
дового розслідування спеці-
альних знань у кримінальному 
провадженні 

Джевага С. В. д.ю.н., доц. 
Петрова І. А.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

22.12.2014

1082 Процесуальний порядок засто-
сування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою

Даль А. Л. д.ю.н., проф. 
Юхно О. О.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

22.12.2014

1083 Процесуальний порядок про-
ведення слідчих (розшукових) 
дій, що обмежують недо-
торканність житла чи іншого 
володіння особи

Салманов О. В. к.ю.н., доц.
Бондарен-
ко О. О.

Харківський  
на ціональний  
університет внут-
рішніх справ

22.12.2014

1084 Криміналістична характе-
ристика та основні положен-
ня розслідування злочинів, 
пов’язаних з незаконною 
трансплантацією органів або 
тканин людини

Радченко О. В. д.ю.н., доц. 
Даньшин М. В.

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна

25.11.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням кримінально-правових наук НАПрН України

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1085 Відсторонення 
посадових осіб 
від посади як за-
хід забезпечення 
кримінального про-
вадження за КПК 
України

Арланова Р. Д. к.ю.н., доц. 
Бояров В. І.

Академія адво-
катури України

20.03.2014 Тема потребує 
уточнення 
щодо від-
повідності 
спеціальності 
12.00.09

1086 Теоретико-право-
ві та організаційні 
основи режимно-
секретного забезпе-
чення кримінальної 
процесуальної й 
оперативно-роз-
шукової діяльності 
в ОВС

Нізельник О. І. к.ю.н., доц. 
Єфімов В. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

30.05.2013 Тема потребує 
уточнення 
на предмет її 
конкретизації

1087 Оперативно-роз-
шукова протидія 
злочинам органами 
внутрішніх справ 
системі проти-
дії злочинності: 
теоретико-правове 
дослідження

Грицачен-
ко В. В.

к.ю.н., доц. 
Кириченко О. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

28.11.2013 Тема по-
збавлена 
актуальності, 
потребує уточ-
нення щодо 
відповідності 
спеціальності 
12.00.09 
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1088 Організація і 
тактика розшуку 
органами внутріш-
ніх справ осіб, які 
ухиляються від 
органів досудового 
розслідування, суду 
та відбування по-
карань

Дорофеєв О. М. к.ю.н., доц. 
Кириченко О. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

28.11.2013 Тема до-
слідження 
сформульова-
на некоректно 
і потребує 
уточнення

1089 Участь захисника в 
кримінальному су-
дочинстві України

Одинцова І. М. д.ю.н., проф. 
Тертиш- 
ник В. М.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

27.03.2014 Предмет 
досліджен-
ня потребує 
уточнення, 
оскільки тема 
сформульо-
вана занадто 
широко і не 
відповідає 
рівню кан-
дидатської 
дисертації

1090 Кримінальна від-
повідальність за 
доведення до само-
губства

Іваненко- 
ва Н. М.

к.ю.н., доц. 
Примачен- 
ко В. Ф.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

27.03.2014 Тематика не 
відповідає 
заявленій 
спеціальності 
12.00.08
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1091 Моніторинг опера-
тивної обстанов-
ки  підрозділами 
ДСБЕЗ з метою 
попередження, ви-
явлення та доку-
ментування проти-
правної діяльності 
у сфері економіки: 
теоретико-правовий 
та організаційно-
тактичний аспект

Апазов С. С. к.ю.н., проф. 
Шинкаренко І. Р.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

27.03.2014 Предмет до-
слідження по-
требує конкре-
тизації. Тема 
потребує уточ-
нення щодо 
відповідності 
спеціальності 
12.00.09

1092 Захист прав і 
свобод людини при 
здійсненні між-
народного співро-
бітництва у сфері 
кримінального 
судочинства

Путра А. П. д.ю.н., проф. 
Тертиш- 
ник В. М.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

24.04.2014 Тема сформу-
льована за-
надто широко, 
охоплює всі 
форми міжна-
родного спів-
робітництва. 
Потребує 
уточнення

1093 Гарантії забезпе-
чення прав і свобод 
людини під час 
проведення досудо-
вого розслідування 
у кримінальному 
процесі України

Чіпець О. І. к.ю.н., доц. 
Сачко О. В.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

24.04.2014 Назва дисер- 
тації та 
предмет до-
слідження 
потребують 
уточнення. 
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У криміналь-
ному прова-
дженні термін 
«людина» 
не вжива-
ється, вона є 
конкретним 
учасником 
провадження

1094 Умови ефективнос-
ті розслідування 
злочинів

Фролов О. В. к.ю.н., доц. 
Курта Є. О.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

06.06.2014 Тема дослі-
дження потре-
бує уточнення

1095 Організація і так-
тика проведення 
слідчого експери-
менту

Очеретя- 
ний В. А.

д.ю.н., проф. 
Чаплинсь- 
кий К. О.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

21.10.2014 Проблема 
досліджена 
попередника-
ми (Чернець- 
кий О. К., 
2013)

1096 Криміналістична 
характеристика та 
особливості роз-
слідування неза-
конних заволодінь 
транспортними 
засобами, вчинених 
організованими 
групами

Лютий В. В. д.ю.н., проф. 
Чаплинсь- 
кий К. О.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Проблема  
досліджена 
попередни-
ками (Пет-
ров С. Є., 
2010; В’юн-
ник Д. Ю., 
2012)
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1097 Правові та органі-
заційно-тактичні 
основи оперативно-
розшукової протидії 
незаконному обігу 
вогнепальної зброї, 
бойових припасів та 
вибухових речовин

Кузнєцов О. Г. к.ю.н., доц. 
Поливанюк В. Д.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Тема дублю-
ється з темою 
Третьяк К. В. 
(2014). Крім 
того, дисерта-
ція на анало-
гічну тему вже 
захищена

1098 Затримання уповно-
важеною службо-
вою особою

Лазарева Д. В. к.ю.н., доц. 
Солдатенко О. А.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Предмет до-
слідження не 
визначено

1099 Закінчення до-
судового слідства 
слідчим ОВС

Семенючен- 
ко І. В.

к.ю.н., доц. 
Солдатенко О. А.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

26.11.2014 Наукова 
проблема не 
визначена. 
Тема дублю-
ється з до-
слідженнями 
Маркова Д. І., 
Коберню-
ка В. М., Двой-
нікова О. О.

1100 Захист підозрюва-
ного та обвинуваче-
ного у криміналь-

Макотчен- 
ко Л. М.

к.ю.н. 
Христов О. Л. 

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет

24.12.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дисертації
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ному провадженні 
на підставі угод

внутрішніх 
справ

Кондра-
тюк Я. А. 
(2014) та Хо-
мінець В. В. 
(2014)

1101 Захист обвинува-
ченого в судовому 
провадженні у 
першій інстанції

Оксанічен-
ко А. С.

к.ю.н. 
Христов О. Л.

Дніпропетров-
ський держав-
ний університет 
внутрішніх 
справ

24.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1102 Виявлення та при-
пинення підрозді-
лами боротьби  
з кіберзлочинністю 
МВС України зло-
чинних дій з пла-
тіжними картками

Лепеха О. М. к.ю.н., доц. 
Кондратюк О. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Тема потребує 
уточнення

1103 Джерела доказів 
у кримінальних 
провадженнях про 
привласнення, 
розтрату майна та 
заволодіння ним 
шляхом зловжи-
вання службовим 
становищем

Габрусь-
кий А. О.

к.ю.н., доц. 
Дуфенюк О. М.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

26.11.2014 Тема потребує 
уточнення



251

1104 Оперативно-роз-
шукове виявлення 
та документування 
протидії законній 
господарській ді-
яльності в Україні 
(уточнення теми)

Фальшов-
ник Д. В.

д.ю.н., проф. 
Захаров В. П.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

04.06.2014 Предмет 
дослідження 
потребує кон-
кретизації

1105 Застосування за-
ходів забезпечення 
кримінального про-
вадження при на-
данні міжнародної 
правової допомоги 
(уточнення теми)

Сторожик Я. Б. к.ю.н., доц. 
Хитра А. Я.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.09.2014 Предмет 
дослідження 
потребує  
уточнення

1106 Специфіка про-
ведення оператив-
ними підрозділами 
органів внутрішніх 
справ негласних 
слідчих (розшуко-
вих) дій

Єфіменко В. В. к.ю.н., проф. 
Бараненко Б. І.

Луганський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

25.04.2014 Назва дисер- 
тації та 
предмет до-
слідження 
потребують 
уточнення

1107 Стандарти доказу-
вання у криміналь-
ному проваджені

Слюсар- 
чук Х. Р.

к.ю.н., доц. 
Павлишин А. А.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

25.11.2014 Назва теми 
потребує  
уточнення
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1108 Кримінальне про-
цесуальне прова-
дження як елемент 
системи криміналь-
ного процесу

Нижник Л. М. к.ю.н., доц. 
Бобечко Н. Р.

Львівський на-
ціональний уні-
верситет імені 
Івана Франка

24.12.2014 Назва теми 
є занадто 
широкою та 
потребує уточ-
нення

1109 Забезпечення  
поваги до честі  
і гідності людини  
в кримінальному 
процесі Україні

Кушнір Л. В. д.ю.н., проф. 
Берназ В. Д.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

23.12.2014 Назва теми 
є занадто 
широкою та 
потребує уточ-
нення

1110 Засади розумності 
строків на досудо- 
вому розслідуванні

Пахливанзаде 
Альборз

д.ю.н., проф. 
Берназ В. Д.

Міжнародний 
гуманітарний 
університет

23.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1111 Оперативно-техніч-
на фіксація непра-
вомірної вигоди

Грибов- 
ський О. В.

д.ю.н., проф. 
Василинчук В. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Назва теми 
потребує уточ-
нення

1112 Розслідування 
фальсифікації 
лікарських засобів 
та обігу фальсифі-
кованих лікарських 
засобів

Гук О. Г. к.ю.н., проф. Ве-
сельський В. К.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дисертації 
Литвина А. А. 
(2014)

1113 Межі перегляду 
судових рішень у 
кримінальному про-
вадженні

Остапен- 
ко В. В.

д.ю.н., проф.
Галаган В. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Тема потребує 
уточнення
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1114 Розслідування зло-
чинів, учинених 
засудженими у 
виправних колоніях 
України

Карпенко Н. В. к.ю.н., доц.
Топчій В. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Предмет 
дослідження 
потребує  
уточнення

1115 Загальні положення 
судового розгляду

Баргамі- 
на Н. М.

к.ю.н., доц.
Омельчен- 
ко О. Є.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Предмет  
дослідження 
не визначено  
і він потребує 
уточнення 

1116 Початковий етап 
розслідування 
злочинів у сфері 
створення, викорис-
тання та розповсю-
дження шкідливих 
програмних засобів

Волков О. О. д.ю.н., проф. 
Іщенко А. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Назву теми 
необхідно 
привести у 
відповідність 
до чинного 
законодавства 
України

1117 Протидія підрозді-
лами ДСБЕЗ МВС 
України злочинам, 
що пов’язані  
з гральним бізнесом

Гоменюк А. М. д.ю.н. 
Кислий А. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Тема потребує 
уточнення

1118 Міжнародна право-
ва допомога при 
проведенні проце-
суальних дій

Йовенко І. Г. д.ю.н. 
Таран О. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки 
сформульо-
вана занадто 
широко
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1119 Протидія оператив-
ними підрозділами 
МВС України зло-
чинам, що вчиню-
ються на ринку 
житла

Князєв С. В. д.ю.н. 
Кислий А. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Тема потребує 
уточнення, 
оскільки 
сформульо-
вана занадто 
широко

1120 Взаємодія слідчо-
го з експертними 
підрозділами під 
час розслідування 
порушень правил 
безпеки дорожнього 
руху або експлуата-
ції транспорту

Чичиркін А. О. к.ю.н. 
Юсупов В. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Тема не є 
актуальною, 
оскільки не- 
одноразово 
вже досліджу-
валася

1121 Правові засади, ор-
ганізація і тактика 
оперативно-розшу-
кового провадження

Матвієн- 
ко А. А.

д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.03.2014 Тема є занад-
то широкою 
і потребує 
уточнення

1122 Розслідування зло-
чинів, пов’язаних 
з одержанням не-
правомірної вигоди 
суддями під час ви-
конання службових 
обов’язків

Базір С. С. к.ю.н., проф.
Весельсь- 
кий В. К.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

24.06.2014 У 2014 р. за 
аналогічною 
темою захи-
щена дисер-
тація Трепа-
ком В. М.
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1123 Криміналістичне 
вивчення особи 
підозрюваного (об-
винуваченого) під 
час розслідування 
злочинів проти жит-
тя та здоров’я

Клименко Д. С. д.ю.н., доц.
Чорноус Ю. М.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

24.06.2014 Наукова 
проблема 
та предмет 
дослідження 
потребують 
уточнення 

1124 Техніко-криміналіс-
тичне забезпечення 
розслідування май-
нових злочинів

Гвоздюк Ю. М. к.ю.н., доц.
Пясковсь- 
кий В. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

30.09.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1125 Методика розслі-
дування злочинів, 
пов’язаних із зни-
щенням, підробкою 
або заміною но-
мерів вузлів та агре-
гатів транспортного 
засобу

Макарен- 
ко М. М.

д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

30.09.2014 Тема занадто 
вузька і не  
відповідає 
рівню дисер- 
таційного  
дослідження

1126 Протидія оператив-
ними підрозділами 
МВС України зло-
чинам, пов’язаним 
з фінансуванням 
тероризму

Осипенко Р. І. д.ю.н., доц.
Чернєй В. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.10.2014 Тема потребує 
уточнення
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1127 Показання потерпі-
лого як джерело до-
казів у криміналь-
ному провадженні

Сольоно- 
ва О. О.

к.ю.н., доц.
Степанов О. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.10.2014 Тема дослі-
джена. Акту-
альності у її 
розробці на 
цей час немає

1128 Захисник як суб’єкт 
доказування  
у кримінальному 
провадженні

Волося- 
чик А. С.

д.ю.н., проф.
Лук’янчи- 
ков Є. Д.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Назва теми 
потребує уточ-
нення відпо-
відно до норм 
кримінального 
процесуально-
го законодав-
ства України

1129 Взаємодія органів 
досудового розслі-
дування з оператив-
ними підрозділами 
ОВС України під 
час проведення 
негласних слідчих 
(розшукових) дій 

Дуброва Р. В. д.ю.н., проф.
Никифор- 
чук Д. Й.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема потребує 
уточнення

1130 Виявлення та роз-
слідування одер-
жання службовою 
особою неправомір-
ної вигоди

Заблоць-
кий Ю. П.

д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема потребує 
уточнення 
на предмет 
конкретизації 
соціальної
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сфери або 
суб’єкта. 
Крім того, 
тема є по-
дібною до 
теми дисер-
тації Шу-
мейко Д. О. 
(2014)

1131 Використання спе-
ціальних знань екс-
перта-товарознавця 
на стадії досудового 
розслідування

Канфуі Н. С. д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема сфор-
мульована 
некоректно. 
Потрібна 
прив’язка до 
певної катего-
рії злочинів

1132 Слідчий як суб’єкт 
кримінального  
провадження

Лисець- 
кий О. О.

к.ю.н., проф.
Письмен- 
ний Д. П.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дисертації 
Чернобає-
ва С. І. (2014)

1133 Попередження та 
розкриття опера-
тивними підрозді-
лами ОВС України 
злочинів, що вчи-
нюються у сфері 
обігу культурних 
та історичних цін-
ностей

Руденко Т. О. к.ю.н., проф.
Ніколаюк С. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема потребує 
уточнення
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1134 Свобода від само-
викриття та право 
не свідчити проти 
близьких родичів  
та членів сім’ї як 
засада криміналь-
ного провадження

Хижна О. Р. к.ю.н., доц.
Омельчен- 
ко О. Є.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.11.2014 Тема не 
вбачається 
актуальною, 
оскільки вже 
досліджува-
лася

1135 Взаємодія опера-
тивних підрозділів  
з іншими суб’єк-
тами у протидії 
корупційним право-
порушенням

Калюк С. М. д.ю.н., проф.
Василинчук В. І.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Тема потре-
бує корекції. 
Крім того, є 
корупційні 
правопору-
шення, від-
повідальність 
за вчинення 
яких передба-
чена КУпАП

1136 Протидія оператив-
ними підрозділами 
МВС України зло-
чинам у сфері обігу 
лікарських засобів

Тарасенко О. С. д.ю.н., проф.
Чернявсь- 
кий С. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1137 Розслідування 
прийняття пропо-
зиції, обіцянки або 
одержання непра-
вомірної вигоди 
службовою особою

Шумейко Д. О. д.ю.н., доц. 
Татаров О. Ю.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дисертації 
Заболоць-
кого Ю. П. 
(2014)
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1138 Тимчасовий доступ 
до речей і докумен-
тів як захід забезпе-
чення кримінально-
го провадження

Чуб А. В. к.ю.н., доц. 
Хахуцяк О. Ю.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

23.12.2014 Тема подібна 
до теми дослі-
дження Фран-
цевича А. П. 
(2014)

1139 Прокурор як 
суб’єкт криміналь-
но-процесуального 
доказування

Орлик Д. П. к.ю.н. Комар-
ницька О. Б.

Національна 
академія проку-
ратури України

27.02.2014 Тема є подіб-
ною до теми 
досліджен-
ня Бурдю-
жи О. М. 
(2014)

1140 Процесуальне 
становище сторони 
обвинувачення

Сафроняк Р. В. к.ю.н., доц. 
Власова Г. П.

Національна 
академія проку-
ратури України

06.03.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1141 Процесуальне ке-
рівництво проку-
рором негласними 
слідчими (розшу-
ковими) діями

Прядко В. О. к.ю.н. Комар-
ницька О. Б.

Національна  
академія 
прокуратури 
України

20.03.2014 Назва роботи 
сформу-
льована 
некоректно 
і потребує 
уточнення

1142 Доказування у 
кримінальних про-
вадженнях щодо 
злочинів проти 
власності

Ковален- 
ко Л. Б.

к.ю.н., доц. Вер-
нидубов І. В.

Національна  
академія 
прокуратури 
України

29.05.2014 Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення
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1143 Тимчасовий до-
ступ до речей і 
документів як 
захід забезпечення 
кримінального 
провадження

Франце- 
вич А. П.

к.ю.н. Соколо- 
ва Я. А.

Національна  
академія 
прокуратури 
України

29.05.2014 Тема подіб-
на до теми 
дослідження 
Чуб А. В. 
(2014)

1144 Тактика доказової 
діяльності про-
курора у судовому 
кримінальному 
провадженні

Жажиєв А. Г. к.ю.н., доц. 
Вернидубов І. В.

Національна  
академія 
прокуратури 
України

23.10.2014 Тема сфор-
мульована  
некоректно

1145 Використання 
матеріалів, здобу-
тих підрозділами 
оперативного доку-
ментування Служби 
безпеки України, 
у кримінальному 
судочинстві  

Маринюк К. П. к.ю.н. Щерби-
на Л. І.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

30.01.2014 Предмет 
досліджен-
ня підлягає 
уточненню 
відповідно 
до положень 
криміналь-
ного про-
цесуального 
законодавства 
України

1146 Судово-експертне 
дослідження ознак 
несанкціонова- 
ного втручання  
в роботу інформа-

Нізов- 
цев Ю. Ю.

к.ю.н. Парфи-
ло О. А.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

27.02.2014 Назва теми 
сформульова-
на некоректно 
і потребує 
уточнення
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ційно-телекомуні-
каційних систем: 
теоретико-при-
кладні аспекти

1147 Правові та орга-
нізаційні основи 
судово-експертної  
діяльності в Служ-
бі безпеки України

Єліна М. М. к.ю.н. Парфи-
ло О. А.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

27.02.2014 Назва теми є 
занадто широ-
кою і потребує 
уточнення

1148 Використання 
комп’ютерної 
інформації для 
отримання доказів 
у кримінальному 
процесі України

Тарасенко Д. І. д.ю.н., проф. 
Шумило М. Є.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

14.05.2014 Назва теми 
потребує уточ-
нення

1149 Кримінально-право-
ва характеристика 
втрати документів, 
що містять держав-
ну таємницю

Забокриць- 
ка О. М.

к.ю.н., доц. 
Фальченко С. Л.

Національна 
академія Служ-
би безпеки 
України

14.05.2014 Тема до-
слідження 
відповідає 
спеціальності 
12.00.08

1150 Прокурор як 
суб’єкт доказування 
у судовому кримі-
нальному прова-
дженні

Бурдюжа О. М. д.ю.н., проф.
Аленін Ю. П.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

27.01.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дослідження 
Орлик Д. П. 
(2014)
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1151 Моделювання 
при розслідуванні 
вбивств на замов-
лення 

Несвітайло І. І. д.ю.н., проф.
Аркуша Л. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1152 Суб’єкти кримі-
нального пересліду-
вання у досудовому 
провадженні та  
у провадженні  
в суді першої ін-
станції  

Маілунц Б. Е. к.ю.н., доц.
Гловюк І. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

29.12.2014 Тема сфор-
мульована 
некоректно, 
оскільки  
в суді особа не 
переслідуєть-
ся, а обвину-
вачується

1153 Закриття кримі-
нального прова-
дження зі звіль-
ненням особи 
від кримінальної 
від повідальності

Кобер- 
нюк В. М.

к.ю.н., доц.
Маринів В. І.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014 Наукова 
проблема не 
визначена. 
Тема дублю-
ється з до-
слідженнями 
Маркова Д. І., 
Семенючен-
ка І. В., Двой-
нікова О. О.

1154 Адвокат в кримі-
нальному прова-
дженні на підставі 
угод (перезатвер-
дження теми)

Хомінець В. В. к.ю.н., доц.
Давиденко С. В.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014 Тема є подіб-
ною до теми 
дослідження 
Кондра-
тюк Я. А. 
(2014) та Ма-
котченко Л. М. 
(2014)
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1155 Речові докази  
в теорії та практиці 
кримінального про-
цесу

Крицька І. О. к.ю.н., доц.
Туманянц А. Р.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення. 
Крім того, 
тема є занадто 
широко сфор-
мульованою і 
подібною до 
теми доктор-
ського дослі-
дження Ко-
вальчук С. О. 
(2014)

1156 Кримінальні про-
цесуальні основи 
втручання у приват-
не спілкування

Паршутін А. Б. к.ю.н., доц.
Карпенко М. О.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1157 Повноваження слід-
чого під час досудо-
вого розслідування

Чернобаєв С. І. к.ю.н., доц.
Карпенко М. О.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дисертації  
Лисець-
кого О. О. 
(2014), Мель-
ник В. М. 
(2014)
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1158 Процесуальний 
порядок досудового 
розслідування у 
формі дізнання

Калина А. М. к.ю.н., доц.
Філін Д. В.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема потребує 
уточнення 
на предмет 
визначення 
предмета до-
слідження 

1159 Виконання судових 
рішень

Кузнєцов Є. Л. к.ю.н., доц.
Фомін С. Б.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема потребує 
уточнення

1160 Процесуальна 
самостійність 
слідчого та її межі 
у кримінальному 
процесі Україні

Мельник В. М. к.ю.н., доц.
Філін Д. В.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Тема є подіб- 
ною до тем 
дослідження 
Лисецько-
го О. О. (2014) 
та Чернобає-
ва С. І. (2014)

1161 Кримінальний про-
цесуальний статус 
засудженого та 
виправданого

Сізонова О. О. к.ю.н., доц.
Фомін С. Б.

Національний 
юридичний 
університет 
імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014 Аналогічна 
тема вже роз-
робляється

1162 Оперативно-роз-
шукове запобіган-
ня кримінальним 
правопорушенням 
серед неповноліт-
ніх підрозділами 
карного розшуку

Архіпова Н.С. д.ю.н., проф. 
Саакян М. Б.

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ

17.04.2014 Назва теми 
є занадто 
широкою та 
потребує уточ-
нення 
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1163 Правові та органі-
заційно-тактичні 
засади протидії 
крадіжкам вантажів 
на залізничному 
транспорті опера-
тивними підрозді-
лами ОВС

Березовен- 
ко І. В. 

к.ю.н. 
Поляков Є. В.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

24.11.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дослідження 
Козієнко Т. П. 
(2014).
Крім того, 
тематика 
досліджена 
попередника-
ми (Капусті-
на М. В., 
2007)

1164 Тимчасове вилучен-
ня майна в кримі-
нальному процесі

Горошко В. В. к.ю.н., доц. Де-
ревянкін С. Л.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

24.11.2014 Тема потребує 
уточнення

1165 Організація і 
тактика оператив-
ного (ініціативного) 
пошуку підрозділів 
карного розшуку  
з протидії корисли-
во-насильницьким 
злочинам

Загнибіда В. В. д.ю.н., проф. 
Саакян М. Б.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

17.04.2014 Тема потребує 
редакційного 
уточнення
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1166 Організація і 
тактика викриття 
та розслідування 
крадіжок майна на 
об’єктах залізнич-
ного транспорту 

Козієнко Т. П. к.ю.н., доц. 
Шелехов А. О.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

24.11.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дослідження 
Березовен-
ко І. В. (2014).
Крім того, те- 
матика дослі- 
джена поперед- 
никами (Ка-
пустіна М. В., 
2007)

1167 Використання 
інформаційного 
співробітництва 
у кримінальному 
процесі

Стріжук В. В. к.ю.н., доц. 
Деревянкін С. Л.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

23.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1168 Організація і 
тактика діяльності 
оперативно-техніч-
них підрозділів у 
протидії незакон-
ному обігу зброї, 
бойових припасів 
або вибухових 
речовин 

Третьяк К. В. к.ю.н., доц. 
Албул С. В.

Одеський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

24.12.2014 Тема є подіб- 
ною до теми 
дослідження 
Кузнєцо-
ва О. Г. (2014)
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1169 Комплексне екс-
пертно-криміналіс-
тичне дослідження 
транспортних 
засобів 

Сезонов В. С. д.ю.н., доц. 
Петрова І. А.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Тема дослі-
дження занад-
то вузька  
і не відпо-
відає рівню 
кандидатських 
дисертацій

1170 Закриття кримі-
нального прова-
дження як форма 
закінчення досудо-
вого розслідування

Двойні- 
ков О. О.

к.ю.н., доц. 
Глобенко Г. І.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Наукова про-
блема не ви-
значена. Тема 
дублюється 
з досліджен-
нями Марко-
ва Д. І., Кобер-
нюка В. М., 
Семенючен-
ка І. В.

1171 Процесуальні пов- 
новаження слідчого 
в кримінальному 
провадженні

Луньова О. С. к.ю.н.
Чича Р. П.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Тема є подіб-
ною до тем 
дослідження 
Лисець-
кого О. О. 
(2014), Чер-
нобаєва С. І. 
(2014), Мель-
ника В. М. 
(2014)
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1172 Методика розсліду-
вання катувань 

Озар В. Г. д.ю.н., доц. 
Степанюк Р. Л.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1173 Методика розсліду-
вання приховування 
злочинів 

Четвер- 
так Д. Ю.

к.ю.н., доц. 
Книженко С. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.02.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1174 Оперативно-розшу-
кове забезпечення 
виявлення та роз-
слідування розбоїв 

Федосов О. С. д.ю.н. 
Шендрик В. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.03.2014 Предмет 
дослідження 
сформульо- 
ваний неко- 
ректно

1175 Представництво 
інтересів особи  
у кримінальному 
провадженні

Певна О. В. к.ю.н., доц.
Бондарен- 
ко О. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1176 Реалізація правової 
допомоги на стадії 
досудового розслі-
дування (уточнення 
теми)

Марто- 
вицька О. В.

д.ю.н., проф.
Юхно О. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

29.01.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення
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1177 Процесуальний по-
рядок застосування 
запобіжних захо-
дів, не пов’язаних 
із позбавленням 
волі 

Петров О. С. д.ю.н., проф. 
Юхно О. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.04.2014 Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення

1178 Протидія організо-
ваній злочинності 
органами внутріш-
ніх справ: опера-
тивно-розшуковий 
аспект 

Качмар Б. М. д.ю.н., проф. 
Юхно О. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.04.2014 Назва теми 
дослідження 
сформу-
льована 
некоректно 
і потребує 
уточнення 

1179 Процесуальний 
порядок досудово-
го розслідування 
щодо неповноліт-
нього підозрюва-
ного 

Пієв С. С. д.ю.н., проф. 
Юхно О. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

25.09.2014 Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення

1180 Процесуальне ке-
рівництво прокуро-
ра у кримінально-
му провадженні за 
фактом викрадення 
людини 

Арсені О. І. д.ю.н., проф. 
Слінько С. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.10.2014 Предмет 
дослідження 
потребує 
уточнення



270

1181 Криміналістична 
характеристика та 
основи розслідуван-
ня злочинів у сфері 
виробництва про-
довольчих товарів 
(уточнення теми)

Аріт К. В. д.ю.н., проф. 
Пчолкін В. Д.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

24.10.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення

1182 Протидія підрозді-
лами карного роз-
шуку збуту майна, 
одержаного злочин-
ним шляхом 

Зуєв О. Ю. к.ю.н. Ста-
щак М. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Назва теми 
сформульова-
на некоректно 
і потребує 
уточнення

1183 Закінчення досудо-
вого розслідування 
у формі звернення 
до суду з клопотан-
ням про звільнення 
особи від кримі-
нальної відпові-
дальності 

Марков Д. І. к.ю.н., доц. 
Глобенко Г. І.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

21.11.2014 Наукова проб- 
лема не визна-
чена. Тема  
дублюється 
з досліджен-
нями Марко-
ва Д. І., Кобер-
нюка В. М.,  
Двойніко-
ва О. О.

1184 Процесуальні рі-
шення слідчого  
та прокурора на 
стадії досудового  
розслідування  
у кримінальному 
провадженні 

Шульгін С. О. к.ю.н., доц. 
Каткова Т. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує уточ-
нення
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1185 Доказування на 
стадії досудового 
розслідування 

Дворець- 
кий О. С.

к.ю.н. 
Даниленко А. В.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Предмет 
дослідження 
потребує  
уточнення

1186 Процесуальний 
статус захисника 
як учасника кри-
мінального прова-
дження 

Єрохін В. В. д.ю.н., проф. 
Юхно О. О.

Харківський 
національний 
університет 
внутрішніх 
справ

22.12.2014 Дослідження 
на сьогодні не 
має актуаль-
ності, оскіль-
ки проблема 
досліджена

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
(12.00.10)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1187 Теоретичні основи організації 
адвокатури в Україні: принци-
пи і система

Іваницький С. О. к.ю.н., проф. 
Курочка М. Й.

Луганський дер- 
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ імені 
Е. О. Дідоренка

19.12.2014
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1188 Прокуратура України  
в системі захисту прав і сво-
бод людини, інтересів сус-
пільства і держави

Наулік Н. С. д.ю.н., проф. 
Косюта М. В.

Національна 
академія прокура-
тури України

27.02.2014

1189 Теоретико-методологічні та 
організаційно-правові заса-
ди реалізації прокуратурою 
України функції представни-
цтва інтересів громадянина 
або держави в суді

Стефанчук М. М. д.ю.н. Блажів-
ський Є. М.

Національна 
академія прокура-
тури України

27.02.2014

1190 Теоретико-методологічні  
і прикладні засади системи 
способів судового захисту 
майнових цивільних прав  
та інтересів

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

Національна 
академія прокура-
тури України

02.07.2014

1191 Прокурорська діяльність  
у сфері охорони навколиш-
нього природного середо- 
вища

Матвієць А. А. д.ю.н., доц. Го-
ловкін О. В.

Національна 
академія прокура-
тури України

25.12.2014

1192 Адвокатура як суб’єкт право-
захисної діяльності в Україні 
та в державах Євросоюзу: 
порівняльне дослідження

Святоцька В. О. д.ю.н., проф. 
Нор В. Т.

Національний 
юридичний уні-
верситет  
імені Ярослава 
Мудрого

05.09.2014
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1193 Адміністративна юстиція  
в деяких країнах Європи та 
України. Порівняльний аналіз

Широка К. Ю. к.ю.н., доц.  
Сисоєнко Г. І.

Академія адвока-
тури України

20.03.2014

1194 Правові аспекти формування 
та розвиток інституту адвока-
тури в Україні

Сідєльніков А. В. к.ю.н., доц. 
Сисоєнко Г. І.

Академія адвока-
тури України

20.03.2014

1195 Реалізація принципу верховен-
ства права в організації та ді-
яльності прокуратури України

Бурмака Є. А. д.ю.н., доц. 
Козьяков І. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014

1196 Організаційно-правові засади 
діяльності прокурора із запо-
бігання злочинності

Грицаєнко Р. Л. д.ю.н., проф. 
Литвак О. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014

1197 Прокурорський нагляд за до-
держанням законів органами, 
що здійснюють контроль  
за додержанням податкового 
законодавства

Романюк М. М. д.ю.н., проф. 
Якимчук М. К.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014

1198 Організаційні технології  
в системі управління органами 
прокуратури України

Руденко О. О. д.ю.н., проф. 
Ярмиш О. Н.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014
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1199 Органи кримінальної юстиції 
у механізмі правоохоронної 
діяльності

Топчий Н. В. д.ю.н. Блажів-
ський Є. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.02.2014

1200 Діяльність прокурора щодо 
забезпечення додержання 
законів у сфері державних за-
купівель

Болгов В. М. к.ю.н. Крав-
чук В. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

06.03.2014

1201 Організація роботи прокурора 
з процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням

Шпак О. О. д.ю.н., проф. 
Якимчук М. К.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

06.03.2014

1202 Реалізація принципу гласності 
в діяльності органів прокура-
тури України

Ткач А. В. к.ю.н. Крав-
чук В. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

16.04.2014

1203 Діяльність прокуратури поза 
сферою кримінальної юстиції 
в зарубіжних країнах

Зарубинська І. С. д.ю.н. Блажів-
ський Є. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

19.06.2014

1204 Організація діяльності органів 
прокуратури у сфері ювеналь-
ної юстиції

Одуденко В. В. д.ю.н., доц. Ко-
зьяков І. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

19.06.2014

1205 Захист прокурором прав гро-
мадян та інтересів держави у 
сфері охорони лісів

Томіленко П. І. д.ю.н., доц. Го-
ловкін О. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

25.09.2014

1206 Теоретичні та прикладні за-
сади меж судової влади

Іванець О. М. д.ю.н., проф. 
Стефанчук Р. О.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

25.09.2014
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1207 Захист прокурором прав непо-
внолітніх на працю та працев-
лаштування (перезатверджен-
ня теми)

Павлійчук В. А. к.ю.н. 
Попов Г. В.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

23.10.2014

1208 Захист прокурором інтересів 
держави в сфері власних над-
ходжень бюджетних установ 
(перезатвердження теми)

Литовка В. М. д.ю.н., проф. 
Якимчук М. К.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

27.11.2014

1209 Діяльність прокуратури в 
сфері загальнообов’язкового 
державного соціального стра-
хування (перезатвердження 
теми)

Лупу А. К. д.ю.н., проф. 
Якимчук Н. Я.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

25.12.2014

1210 Організаційно-правові аспекти 
підвищення кваліфікації про-
курорів (перезатвердження 
теми)

Устименко В. В. д.ю.н., доц. 
Козьяков І. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

25.12.2014

1211 Прокурорський нагляд за 
додержанням законів при роз-
шуку безвісно відсутніх осіб 
(перезатвердження теми)

Будков В. С. д.ю.н., доц. 
Козьяков І. М.

Національна ака-
демія прокуратури 
України

25.12.2014

1212 Організаційні аспекти проце-
суального керівництва проку-
рором досудовим слідством  
у системі МВС України 

Калініченко М. П. д.ю.н., проф. 
Долежан В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014
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1213 Роль прокурора у криміналь-
ному проваджені на підставі 
угод про визнання винуватос-
ті: питання теорії і практики 

Кісліцина І. О. к.ю.н., проф. По-
лянський Ю. Є.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

1214 Реформування судової систе-
ми: досвід, сучасність, пер-
спективи 

Крусян Р. А. к.ю.н., проф. По-
лянський Ю. Є.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

1215 Формування суддівського кор-
пусу в Україні

Литвин В. П. д.ю.н., проф. До-
лежан В. В.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

1216 Професійна етика прокурора 
(уточнення теми)

Билиця І. О. к.ю.н., проф. По-
лянський Ю. Є.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

27.01.2014

1217 Теоретичні і практичні засади 
набуття права на адвокатську 
діяльність і її припинення

Лукашевич В. В. к.ю.н., доц. Ба-
каянова Н. М.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична акаде-
мія»

20.06.2014

1218 Прокурорський нагляд за до-
держанням законів при вико-
нанні покарань, не пов’язаних 
з обмеженням або позбавлен-
ням волі

Прищепа В. І. Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

07.09.2013



277

1219 Адвокатське самоврядування 
в Україні

Абрамова А. С. д.ю.н., доц. 
Москвич Л. М.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

05.09.2014

1220 Організаційно-правові засади 
протидії корупції в судовій 
системі

Петрова А. С. д.ю.н., доц. 
Москвич Л. М.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1221 Прокурорське самоврядуван-
ня в Україні: теоретичні заса-
ди та перспективи розвитку

Дʼяченко Н. О. д.ю.н., доц. 
Назаров І. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1222 Ознаки судової влади Крючко Н. І. д.ю.н., доц. 
Москвич Л. М.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1223 Трансформація функцій про-
куратури в контексті євроінте-
граційної політики держави

Стеценко В. В. д.ю.н., доц. 
Москвич Л. М.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1224 Правовий статус керівника 
місцевої прокуратури  
(перезатвердження теми)

Сурженко М. О. д.ю.н., доц. 
Назаров І. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014
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1225 Система професійної освіти 
суддів

Шевцова Я. О. д.ю.н., доц. 
Москвич Л. М.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1226 Організаційно-правові осно-
ви участі адвоката-захисника 
у досудовому кримінальному 
провадженні

Виноградовій-
Мацнєва Є. В.

к.ю.н., доц. 
Копетюк М. І.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет 
імені Лесі Укра-
їнки

01.2014

1227 Представництво прокуратури 
інтересів дітей в цивільному 
судочинстві

Терещук Г. А. д.ю.н., проф. 
Притика Ю. Д.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет 
імені Лесі Укра-
їнки

05.2014

1228 Діяльність адвоката – пред-
ставника потерпілого у кримі-
нальному процесі

Жуковський В. В. к.ю.н., доц. Кон-
дратішина В. В.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет 
імені Лесі Укра-
їнки

11.2014

1229 Кримінально-виконавчі засади 
виконання та відбування пока-
рання у виді позбавлення волі 
щодо раніше судимих осіб

Степанова Ю. П. д.ю.н., проф. 
Колб О. Г.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет 
імені Лесі Укра-
їнки

11.2014
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1230 Особливості застосування 
заходів безпеки щодо окремих 
категорій засуджених

Томашев-
ський А. Г.

к.ю.н., доц. Кон-
дратішина В. В.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет 
імені Лесі  
Українки

11.2014

1231 Захист прокурором прав та 
законних інтересів неповно-
літніх у кримінальному про-
вадженні

Лупак І. В. к.ю.н., доц. 
Фідря Ю. О.

Східноєвропей-
ський національ-
ний університет 
імені Лесі  
Українки

11.2014

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

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1232 Інститут адво-
катури в деяких 
країнах Європи  
і України. Порів-
няльно-правовий 
аналіз

Лешик С. В. к.ю.н., доц. 
Легких К. В.

Академія 
адвокатури 
України

20.03.2014 Тема подібна до 
теми докторської 
дисертації Свя-
тоцької В. О., по-
даної для затвер-
дження у 2014 р., 
і сформульована 
занадто широко 
для кандидат-
ської дисертації
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1233 Організація і 
форми участі на-
роду в криміналь-
ному судочинстві 
України

Алєксє- 
єва А. О.

к.ю.н., доц. 
Легких К. В.

Академія 
адвокатури 
України

20.03.2014 У 2012 р. Война-
рович А. Б. захи-
щена дисертація 
на тему «Участь 
народу в здій-
сненні правосуд-
дя у криміналь-
них справах за 
законодавством 
України»

1234 Прокурорський 
нагляд за додер-
жанням законів 
при застосуванні 
ізоляційних запо-
біжних заходів

Назарчук К. Є. д.ю.н., доц. 
Головкін О. В.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

02.07.2014 Схожа тема 
розроблена і по-
дана до захисту 
Гультаєм П. М. 
«Прокурорський 
нагляд за засто-
суванням запо-
біжних заходів 
на досудовому 
кримінальному 
провадженні»

1235 Засади діяльнос-
ті прокуратури 
України

Європіна Л. Ю. д.ю.н., проф. 
Проневич О. С.

Національ-
на академія 
прокуратури 
України

25.12.2014 Тема є подібною 
до теми дисерта-
ції Д’ячкова Д. С. 
«Принципи 
організації та  
діяльності
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прокуратури 
України в умовах 
реформування» 
(2014)

1236 Принципи орга-
нізації та діяль-
ності прокуратури 
України в умовах 
її реформування 

Д’ячков Д. С. к.ю.н., проф. 
Полян-
ський Ю. Є.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична акаде-
мія»

27.01.2014 Тема є подібною 
до теми дисер- 
тації Європі-
ної Л. Ю. «За-
сади діяльності 
прокуратури» 
(2014)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
(12.00.11)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1237 Концепція присвоєння по-
ведінки державі в міжнарод-
ному праві

Андрейченко С. С. д.ю.н., проф. 
Зелінська Н. А.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014
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1238 Суд Європейського Союзу: 
розвиток судової системи  
та практики тлумачення 
права ЄС

Комарова Т. В. д.ю.н., проф. 
Буромен-
ський М. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1239 Міжнародні кримінально-
правові відносини в умовах 
глобалізації: сучасна теорія 
та практика

Столярський О. В. д.ю.н., проф. 
Буромен-
ський М. В.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

26.12.2014

1240 Глобальні права у сучасному 
міжнародному праві

Ковбан А. В. д.ю.н., проф. 
Бабін Б. В.

Одеська націо-
нальна морська 
академія

31.10.2014

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1241 Международно-правовые 
аспекты безопасности госу-
дарства Палестины

Арар Осама  
Мохамед Юсеф

к.ю.н., доц. 
Губань Р. В.

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

06.03.2014

1242 Міжнародно-правові стан-
дарти боротьби з торгівлею 
дітьми

Мігалчан А. Т. І. к.ю.н., с.н.с. 
Савчук К. О.

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

27.05.2014
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1243 Поширення міжнародно-
правових механізмів захисту 
прав людини на захист прав 
юридичних осіб

Перегонцев І. А. д.ю.н., с.н.с.
Савчук К. О.

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

27.05.2014

1244 Міжнародно-правова відпо-
відальність за забруднення 
морського середовища в ре-
зультаті аварійного випадку

Ярова А. О. к.ю.н. Перевер-
зєва О. С.

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

25.12.2014

1245 Міжнародна 
правосуб’єктність Мальтій-
ського Ордену

Отрош В. М. к.ю.н., с.н.с. 
Савчук К. О.

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

25.12.2014

1246 Міжнародно-правові засади 
захисту прав ромської на-
ціональної меншини

Григор’єв О. В. к.ю.н. 
Товт М. М.

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

25.12.2014

1247 Правове регулювання подат-
кової діяльності в ЄС 
в контексті гармонізації 
з українським законодав-
ством

Насіров Р. М. д.ю.н. 
Гріненко О. О.

Інститут законодав-
ства Верховної Ради 
України

2014

1248 Інститут міжнародно-пра-
вової відповідальності у 
міжнародному праві навко-
лишнього середовища

Струневич В. О. д.ю.н. 
Гріненко О. О.

Інститут законодав-
ства Верховної Ради 
України

2014
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1249 Міжнародно-правове ре-
гулювання інвентаризації 
парникових газів

Кожушко Д. Б. к.ю.н., доц. 
Дей М. О.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

29.12.2014

1250 Захист права власності  
в практиці Європейського 
суду з прав людини

Горобець Н. Г. к.ю.н., доц. 
Савчук К. О.

Київський універ-
ситет права НАН 
України

29.12.2014

1251 Юрисдикція міжнародних 
судових органів щодо зло-
чину геноциду

Аносова Ю. В. доктор права, 
доц. Антоно- 
вич М. М.

Національний 
університет «Ки-
єво-Могилянська 
академія»

25.12.2014

1252 Співробітництво європей-
ських держав у сфері спорту: 
договірні та інституціональ-
ні механізми 

Шишкіна О. О. д.ю.н., доц.
Анцупова Т. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

27.01.2014

1253 Правове співробітництво 
України з ЄС та його дер-
жавами-членами у сфері 
прямого оподаткування  

Лепетюк О. В. д.ю.н., проф.
Вишняков О. К.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

27.01.2014

1254 Ринковий нагляд у ЄС: 
правовий аспект  

Каплюченко Т. В. д.ю.н., проф.
Василен- 
ко М. Д.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

20.06.2014

1255 Правові основи політики ЄС 
у сфері протидії корупції  

Мараховська Ю. О. д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

20.06.2014

1256 Правові наслідки укладення 
договору про асоціацію 
з Європейським Союзом  

Умеренкова О. П. д.ю.н., проф.
Бехруз Х. Н.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

20.06.2014
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1257 Особливості міжнародної 
цивільної служби у Раді 
Європи  

Васько Є. А. д.ю.н., доц.
Анцупова Т. О.

Національний уні-
верситет «Одеська 
юридична академія»

29.12.2014

1258 Міжнародно-правовий  
статус Міжнародного  
Банку Розрахунків

Давіденко О. А. к.ю.н., доц.
Кудас І. Б.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

21.03.2014

1259 Міжнародна правосуб’єкт-
ність суб’єктів федерації  
в Європейському Союзі  
(на прикладі ФРН)

Донець А. А. к.ю.н., доц.
Трагнюк О. Я.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

1260 Міжнародно-правове регу-
лювання використання 
компенсацій як форми від-
шкодування шкоди держав  
і міжнародних міжурядових 
організацій за міжнародно-
протиправні діяння

Камишансь- 
кий М. М.

к.ю.н., доц.
Щокін Ю. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

1261 Міжнародно-правове спів-
робітництво у сфері кібер-
безпеки

Камчатний М. В. к.ю.н., доц.
Сенато- 
рова О. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

1262 Поняття гарантій у міжна-
родному праві

Малюта Я. В. д.ю.н., проф.
Буроменсь- 
кий М.В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014
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1263 Правове регулювання 
зобов’язань, що виникають 
внаслідок недобросовісної 
конкуренції в міжнародному 
приватному праві

Ребриш Б. Ю. к.ю.н., доц.
Шуміло І. А.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

1264 Міжнародно-правовий за-
хист прав пацієнтів

Трушкевич А. А. д.ю.н., проф.
Буроменсь- 
кий М. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

1265 Міжнародно-правова кон-
цепція обмеження прав лю-
дини і практика міжнарод-
них органів з прав людини

Волкова Л. М. д.ю.н., проф. 
Сердюк О. В.

Національний 
юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого

26.12.2014

1266 Ефективність міжнародно-
правового співробітництва  
у сфері захисту прав жінок

Гончарова Ю. А. к.ю.н., доц. 
Мацко А. С.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

30.01.2013

1267 Міжнародно-правове регу-
лювання «екологічної» еко-
номіки в умовах глобалізації

Власенко В. О. к.ю.н.
Братко І. В.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

30.01.2013

1268 Імплементація принципу 
гендерної рівності в чинне 
законодавство України

Смарчевська Я. В. д.ю.н., доц.
Київець О. В.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

30.01.2013
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1269 Юрисдикція Європейського 
Суду з прав людини в кон-
тексті специфічних повно-
важень

Базов О. В. д.ю.н., проф.
Дмитрієв А. І.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

30.01.2013

1270 Особливості імплементації 
документів Міжнародної 
морської організації у на-
ціональне законодавство 
України

Колодзян Д. Ю. к.ю.н.
Варес К. Л.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

30.01.2013

1271 Соблюдение прав человека 
в условиях чрезвычайного 
положения (на примере 
Палестины)

Муас Бшарат к.ю.н., доц. 
Мацко А. С.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

25.12.2013

1272 Міжнародно-правове регу-
лювання інституту екстра-
диції: стан, тенденції та 
перспективи розвитку

Волошин О. М. к.ю.н., доц.
Братко І. В.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

25.12.2013

1273 Міжнародно-правова відпо-
відальність миротворців на 
прикладі операцій на тери-
торії колишньої Югославії

Драмарецька О. В. к.ю.н., доц.
Братко І. В.

Український дер-
жавний університет 
фінансів та міжна-
родної торгівлі

25.12.2013



288

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

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1274 Міжнародно-право-
ві аспекти терито-
ріального спору 
щодо Курильських 
островів

Пронь Д. С. к.ю.н. Мель-
ник С. О.

Інститут держа-
ви і права імені 
В. М. Корецько-
го НАН України

16.10.2014 У назві ди- 
сертаційного 
дослідження 
слід уникати 
слів «аспек-
ти»

1275 Правові стандарти 
ООН щодо забез-
печення корінних 
народів

Приходь-
ко А. В.

д.ю.н. Грінен-
ко О. О.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Назва потре-
бує уточнен-
ня. Пропу-
щено слово 
«прав»

1276 Банківське право 
ЄС і національне 
право України: по-
рівняльно-правове 
дослідження

Анелія О. С. д.ю.н. Грінен-
ко О. О.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Уточнити чи 
відповідає 
спеціальності 
12.00.11

1277 Відповідальність 
держав-членів за 
дії міжнародних 
організацій

Пташен-
чук О. М.

к.ю.н. Михай-
люк Г. О.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Назва юри-
дично не 
коректна
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1278 Правова природа 
міжнародних стан-
дартів

Ляхівнен-
ко С. М.

д.ю.н., проф. 
Баймура-
тов М. О.

Інститут за-
конодавства 
Верховної Ради 
України

2014 Тема занадто 
широка для 
кандидат-
ської дисер-
тації

1279 Правове  регулю-
вання банківської 
системи Європей-
ського Союзу

Лавронен- 
ко Т. Л.

к.ю.н., доц. Му-
шак Н. Б.

Київський уні-
верситет права 
НАН України

30.10.2014 Тема потре-
бує уточнен-
ня. Назва 
некоректна

1280 Правові основи 
освітньої політики 
ЄС

Колесник В. Ю. к.ю.н., доц. 
Пашков-
ський М. І.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Назва потре-
бує уточнен-
ня, оскільки 
нечітко 
визначено 
предмет до-
слідження

1281 Правові основи ста-
новлення та функці-
онування Єврозони 
(зміна теми)

Абрамов-
ська К. А.

д.ю.н., проф. 
Бехруз Х. Н.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Назва теми 
не зрозуміла

1282 Інститут договірно-
го статуту в міжна-
родному приватно-
му праві 

Борт О. П. д.ю.н., проф. 
Ківалова Т. С.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

20.06.2014 Тема не 
відповідає 
спеціальнос-
ті 12.00.11
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1283 Перспективи роз-
витку правового 
регулювання між-
народних морських 
перевезень вантажів 
в умовах глобалі-
зації

Слюсар О. С. к.ю.н., проф.
Анцелевич Г. О.

Український 
державний 
університет 
фінансів та 
міжнародної 
торгівлі

30.01.2013 Назва потре-
бує уточнен-
ня

1284 Вирішення міжна-
родних спорів  
у сучасному між-
народному праві

Миколаєн-
ко Я. Ю.

к.ю.н.
Панфіло- 
ва Ю. М.

Український 
державний 
університет 
фінансів та 
міжнародної 
торгівлі

30.01.2013 Тема дисер- 
тації надто  
широко 
сформу-
льована. 
В такому 
вигляді вона 
передбачає 
підготовку 
докторської 
дисертації з 
огляду на об-
сяг проблеми

1285 Міжнародно-пра-
вове регулювання 
захисту екологічної 
безпеки

Гавронська І. В. к.ю.н., доц. 
Мацко А. С.

Український 
державний 
університет 
фінансів та 
міжнародної 
торгівлі

30.01.2013 Назва теми 
потребує 
уточнення
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1286 Міжнародна безпе-
ка в умовах глоба-
лізації

Дроздова Ю. В. к.ю.н., доц. 
Мацко А. С.

Український 
державний 
університет 
фінансів та 
міжнародної 
торгівлі

30.01.2013 Назва теми 
й предмет 
дослідження 
виглядають 
занадто ши- 
рокими для 
кандидатської 
дисертації

1287 Перспективы разви-
тия международно-
правового статуса 
вод открытого моря 
как объекта общего 
наследия человече-
ства

Ушаков А. В. д.юн., проф. По-
крещук О. О.

Український 
державний 
університет 
фінансів та 
міжнародної 
торгівлі

25.12.2013 Тема сфор-
мульована  
некоректно

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
(12.00.12)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1288 Правова глобалізація: осно-
ви філософсько-правового 
осмислення

Кравець В. М. д.ю.н., проф. 
Костиць-
кий М. В.

Національна ака-
демія внутрішніх 
справ

25.11.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії  
та історії держави і права НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1289 Давньогрецька 
філософія права 
як світоглядне 
джерело україн-
ської філософ-
сько-правової 
думки

Меленко С. Г. д.ю.н., проф. 
Костиць-
кий М. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.02.2014 Сумнівне поєднання 
двох дуже широких 
за обсягом і слабко 
пов’язаних у часі й 
просторі феноменів. 
Не визначено, який 
саме період розвит- 
ку української фі-
лософсько-правової 
думки є предметом 
дослідження.  Тема 
потребує уточнення 
або переформулю-
вання
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

керівник
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1290 Соціально-моральні засади 
правослухняної поведінки 
людини

Зубрицький В. В. к.філос.н., доц. 
Бліхар В. С.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

05.03.2014

1291 Відповідальність в системі 
морально-етичних і правових 
чинників діяльності працівни-
ків ОВС

Даниленко А. В. д.філос.н., проф. 
Карась А. Ф.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

24.06.2014

1292 Принцип демократизму  
в праві: філософсько-право-
вий вимір

Шейна А. М. д.ю.н., доц. 
Грищук О. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

25.09.2014

1293 Філософсько-правове розу-
міння взаємозв’язку соціуму  
і права (уточнення теми)

Петрович З. З. к.ю.н., доц. 
Романова А. С.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутрішніх 
справ

05.03.2014

1294 Правове виховання в інфор-
маційному суспільстві: філо-
софсько-правовий аналіз

Аксьонова О. М. д.філос.н., проф. 
Калинов-
ський Ю. Ю.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого

21.03.2014
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1295 Правова особистість в кон-
тексті формування та здій-
снення правового ідеалу

Сліпенчук В. О. д.ю.н., проф. 
Максимов С. І.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Муд-
рого

21.03.2014

1296 Девіантна поведінка у філо-
софсько-правовому контексті

Колеснікова А. М. к.філос.н., проф. 
Мануйлов Є. М.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Муд - 
рого

21.03.2014

1297 Деформації  правосвідомості 
українського суспільства та 
їх вплив на державотворчий 
процес: філософсько-право-
вий аналіз

Мельник М. В. д.філос.н., 
проф. Калинов-
ський Ю. Ю.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Муд-
рого

26.12.2014

1298 Феномен негативного в фі- 
лософії права Г. В. Ф. Геге-
ля: методологічний аналіз та 
сучасні експлікації

Ярмак Г. М. д.ю.н., проф. 
Максимов С. І.

Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Муд-
рого

26.12.2014
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Теми, щодо яких висловлені зауваження відділенням теорії  
та історії держави і права НАПрН України

№ 
з/п

Назва  
дисертації Виконавець Науковий

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

Зміст
зауваження

1299 Свобода і від-
повідальність у 
правоохоронній 
діяльності: філо-
софсько-право-
вий аналіз

Бондар-
чук М. М.

к.філос.н., доц. 
Поцюрко О. Ю.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

05.03.2014 Незрозуміле на-
укове завдання, яке 
вирішується в ди- 
сертації. Рекомен-
дується уточнення: 
обмежити пред-
мет дослідження 
суб’єктами право-
охоронної діяль-
ності 

1300 Філософсько-
правові погляди 
Костя Левиць-
кого

Рибак В. О. д.ю.н., проф. 
Токарська А. С.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

05.03.2014 Тема сформульова-
на абстрактно за  
зразком тем з істо- 
рії вчень про дер-
жаву і право. Авто-
ру потрібно буде 
докласти багато 
зусиль, щоб відо-
бразити саме філо-
софсько-правовий 
аспект у творчості 
К. Левицького
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1301 Професійна 
свідомість пра-
цівників ОВС: 
філософсько-
правове дослі-
дження

Галків-
ська М. Б.

д.філос.н., 
проф. 
Карась А. Ф.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

26.03.2014 Тема швидше 
відповідає спеці-
альності 12.00.01. 
Філософська скла-
дова у назві теми 
не визначена

1302 Інтенціональ-
ний аналіз пра-
вового буття 

Кузь М. М. д.філос.н., 
проф. 
Карась А. Ф.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

26.03.2014 Тему потрібно 
конкретизувати або 
змінити. У такому 
формулюванні не-
можливо здогадати-
ся про що вона. До 
того ж застосування 
термінів «аналіз», 
«дослідження» як 
ключових у темі 
вважається непри-
пустимим у науко-
вому середовищі

1303 Бінарна опо-
зиційність 
лібералізму та 
комунітаризму 
як філософсько-
правових течій

Слюсар-
чук Х. Т.

д.ю.н., доц. 
Грищук О. В.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

25.09.2014 Викликає сум-
нів застосування 
поняття «бінарна 
опозиційність» 
щодо лібералізму 
та комунітаризму. 
Тут швидше можна 
застосувати понят-
тя «концептуальна 
опозиційність» або 
«антитетика»
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1304 Свобода і від-
повідальність 
як філософсько-
правові засади 
формування за-
конослухняності 
особи

Смілик А. С. к.філос.н., доц. 
Поцюрко О. Ю.

Львівський дер-
жавний універ-
ситет внутріш-
ніх справ

29.10.2014 Дві майже однакові 
теми під керівни-
цтвом однієї особи 
(див. № 1299). 
Виникають побо-
ювання щодо мож-
ливості часткового 
збігання їх змістів

1305 Суспільно-цін-
нісні виміри 
правової основи 
соціальної по-
літики України

Стукалов А. В. к.ю.н., доц. 
Павлишин О. В.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

28.01.2014 Тема на стику із 
державним управ-
лінням. Філософ-
сько-правовий 
зміст теми потре-
бує додаткового 
обґрунтування 

1306 Аксіологічний 
зміст нормо-
творчої діяль-
ності органів 
внутрішніх 
справ

Лациба І. М. к.філос.н., доц. 
Симон Ю. С.

Національна 
академія внут-
рішніх справ

25.03.2014 Викликає сумнів  
можливість філо-
софської рефлексії 
такого вузького 
предмета, як нор-
мотворча діяль-
ність ОВС

1307 Місце та роль 
«фундаменталь-
ної антрополо-
гії» Рене Жира-
ра у сучасному 
французькому 
постструктура-
лізмі

Кононюк К. А. д.філос.н., 
проф. Ро- 
зова Т. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

12.09.2014 Тема не стосується 
філо софії права. Це 
суто спеціальність 
09.00.04 – філософ-
ська антропологія, 
філософія культури
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1308 Методологічна 
роль теоретич-
ного осягнення 
громадянського 
суспільства у 
сучасній україн-
ській філософії 
права 

Красько І. М. д.філос.н., 
проф. 
Розова Т. В.

Національний 
університет 
«Одеська юри-
дична академія»

12.09.2014 Не зрозумілий 
предмет дослі-
дження. Чи може 
досліджуватися 
методологічна роль 
1–2 вітчизняних 
досліджень?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО; ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(12.00.13)

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

№ 
з/п Назва дисертації Виконавець Науковий  

консультант
Наукова  
установа

Дата затвер-
дження
(число,  

місяць, рік)

1309 Правове регулювання ді-
яльності телекомунікаційних 
систем: теорія та практика 
реалізації

Культенко О. В. Кіровоградський 
державний педаго-
гічний університет 
імені Володимира 
Винниченка

26.12.2014
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