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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 
 

У 2018 РОЦІ ЗДОБУЛИ НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ: 

 
доктора юридичних наук: 

 
Дараган Валерій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент. 
Захист відбувся 12 липня 2018 р. в Харківському національному 
університеті внутрішніх справ (спецрада СРД 64.700.07). 
Тема дисертації – «Теоретико-прикладні засади оперативно-
розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель кри-
мінальною поліцією» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний про-
цес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність). Роботу виконано в Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ;  
 
 
 
Логвиненко Борис Олексійович – кандидат юридичних наук 
наук, доцент. 
Захист відбувся 30 березня 2018 р. в Міжрегіональній академії 
управління персоналом (спецрада Д 26.142.02). 
Тема дисертації – «Публічне адміністрування сферою охорони 
здоров’я в Україні: теорія і практика» (спеціальність 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Роботу виконано в Міжрегіональній академії управління 
персоналом; 
 

 
 
Уварова Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук. 
Захист відбувся 31 травня 2018 року в Харківському національно-
му університеті внутрішніх справ (спецрада Д 64.700.02). 
Тема дисертації – «Проблеми теорії та практики вирішення трудо-
вих спорів» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціа-
льного забезпечення). Роботу виконано в Харківському національ-
ному університеті внутрішніх справ. 
 
 
 

 
 

кандидата юридичних наук: 
 
Андреєв Андрій Вікторович  
Захист відбувся 25 квітня 2018 року в Дніпропетровському держа-
вному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 
Тема дисертації – «Адміністративно-правове регулювання підго-
товки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закла-
дах із специфічними умовами навчання» (спеціальність 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Роботу виконано в Дніпропетровському державному уні-
верситеті внутрішніх справ 
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Бідняк Ганна Сергіївна  
Захист відбувся 21 лютого 2018 року в Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 
Тема дисертації – «Використання спеціальних знань при розсліду-
ванні шахрайств» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова дія-
льність). Роботу виконано в Дніпропетровському державному уні-
верситеті внутрішніх справ 
 
 

 
Богуславський Віктор Володимирович 
Захист відбувся 30 жовтня 2017 року в Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 
Тема дисертації – «Адміністративно-правове регулювання інфор-
маційного забезпечення особистої безпеки працівників сил охоро-
ни правопорядку» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Роботу виконано 
в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
 
 
 

 
Бойко Олексій Павлович 
Захист відбувся 22 лютого 2018 року в Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 
Тема дисертації – «Взаємодія слідчих з підрозділами карного ро-
зшуку на досудовому провадженні» (спеціальність 12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; операти-
вно-розшукова діяльність). Роботу виконано в Дніпропетровсько-
му державному університеті внутрішніх справ 
 
 
 

 
Колінько Цагік Вазгенівна 
Захист відбувся 28 грудня 2017 року в Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 
Тема дисертації – «Суд (суддя) як суб’єкт провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, що посягають на встановле-
ний порядок управління» (спеціальність 12.00.07 – адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне право). Роботу 
виконано в Дніпропетровському державному університеті внутрі-
шніх справ 

 
 

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна 
Захист відбувся 23 грудня 2017 року в Дніпропетровському держа-
вному університеті внутрішніх справ (спецрада К 08.727.04). 
Тема дисертації – «Теоретико-правова характеристика сучасного 
суспільного ладу України: поняття, сутність, принципи, система» 
(спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень). Роботу виконано в Дніпропетровсь-
кому державному університеті внутрішніх справ 

 
 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4 

ISSN 2078-3566 201 

 

Шевченко Сергій Іванович 
Захист відбувся 29 березня 2018 року в Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 
Тема дисертації – «Адміністративно-правове регулювання полі-
цейської діяльності щодо забезпечення публічного порядку» (спе-
ціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Роботу виконано в Дніпропетровсь-
кому державному університеті внутрішніх справ 

 
 

 
доцента: 

 
 

Кононець Віта Петрівна –  
кандидат юридичних наук, доцент  
по кафедрі адміністративного права,  
процесу та адміністративної  
діяльності; 

 
Межевська Лілія Володимирівна – 
кандидат юридичних наук, доцент  
по кафедрі цивільно-правових  
дисциплін; 

 
 

Несправа Микола Вікторович –  
кандидат філософських наук,  
доцент по кафедрі  
соціально-гуманітарних дисциплін; 

 
Павлова Наталія Валеріївна –  
кандидат юридичних наук, доцент 
по кафедрі криміналістики, судової 
медицини та психіатрії; 

 
 

Припутень Дмитро Сергійович –  
кандидат юридичних наук,  
доцент по кафедрі загальноправових  
дисциплін 

 
Савєльєва Марина Олександрівна –  
кандидат юридичних наук, доцент  
по кафедрі цивільного права  
та процесу 

 
 

 
 

У 2018 РОЦІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ  
УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВІДБУЛИСЯ  

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ  
 

– у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.02 на здобуття наукового ступеня: 
 
доктора юридичних наук –  

Дем’янчук Віталій Анатолійович – «Адміністративно-правові засади реалізації 
антикорупційної політики в Україні» (12.00.07); 
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Кобзєва Тетяна Анатоліївна – «Адміністративно-правове забезпечення управ-
ління фінансовою системою України» (12.00.07); 

Крупнова Любов Василівна – «Система виконавчого провадження в Україні: те-
оретико-правові та праксеологічні аспекти» (12.00.07); 

Пономарьов Сергій Павлович – «Адміністративно-правове забезпечення діяль-
ності сектору безпеки і оборони України» (12.00.07); 

Столітній Антон Володимирович – «Електронне кримінальне провадження 
на досудовому розслідуванні» (12.00.09); 

Шульга Євгеній Вікторович – «Адміністративно-деліктні відносини в Україні в 
умовах євроінтеграції» (12.00.07); 

 
кандидата юридичних наук –  

Андреєв Андрій Вікторович – «Адміністративно-правове регулювання підготов-
ки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умо-
вами навчання» (12.00.07); 

Баган Ярослав Йосифович – «Адміністративно-правове забезпечення функціо-
нування авіаційного транспорту в Україні» (12.00.07); 

Береза Юрій Миколайович – «Розслідування незаконного заволодіння військо-
вослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» (12.00.09); 

Бідняк Ганна Сергіївна – «Використання спеціальних знань при розслідуванні 
шахрайств» (12.00.09); 

Бойко Олексій Павлович – «Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку 
на досудовому провадженні» (12.00.09); 

Герасимчук Сергій Сергійович – «Розслідування хуліганства, пов’язаного з 
опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони гро-
мадського порядку» (12.00.09); 

Коротаєв Володимир Миколайович – «Адміністративно-правове регулювання 
експертно-криміналістичних досліджень зброї» (12.00.07); 

Косяченко Ксенія Едуардівна – «Фінансово-правовий статус бюджетних уста-
нов в Україні» (12.00.07); 

Кузьменко Анатолій Сергійович – «Розслідування квартирних крадіжок, учине-
них раніше засудженими особами» (12.00.09); 

Молчанов Ростислав Юрійович – «Адміністративно-юрисдикційна діяльність 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху» (12.00.07); 

Настенко Марина Олексіївна – «Правове регулювання фінансового контролю за 
діяльністю суб’єктів господарювання в Україні» (12.00.07); 

Пищида Володимир Миколайович – «Особливості судового розгляду спорів, 
пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном» (12.00.07); 

Птушкін Дмитро Анатолійович – «Розслідування шахрайства, вчиненого щодо 
об’єктів нерухомого майна громадян» (12.00.09); 

Хмеленко Віталій Володимирович – «Принципи оперативно-розшукового запобі-
гання злочинам» (12.00.09); 

Царікова Олена Василівна – «Адміністративно-правові засади державного контро-
лю за діяльністю банків в Україні» (12.00.07); 

Шевченко Сергій Іванович – «Адміністративно-правове регулювання поліцейської 
діяльності щодо забезпечення публічного порядку» (12.00.07); 

Яромій Іван Васильович – Адміністративно-правовий механізм запобігання та про-
тидії порушенням митних правил в Україні (12.00.07); 

 

– у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.04 на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук –  

Грицай Ірина Олегівна – «Принцип гендерної рівності та механізм його забез-
печення: теоретико-правовий аспект» (12.00.01); 

кандидата юридичних наук– 

Александрова Анастасія Юріївна – «Кримінальна відповідальність за ухилення 
від призову за мобілізацією» (12.00.08); 

Васілін Євген Миколайович – «Доведення банку до неплатоспроможності: соці-
альна обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину» (12.00.08); 
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Гануляк Едуард Михайлович – «Диспозитивний метод реалізації кримінально-
правової політики» (12.00.08); 

Жолтані Микола Іванович – «Релігійна організація як учасник кримінально-
виконавчих правовідносин» (12.00.08); 

Крижановський Олексій Миколайович – «Кримінологічні засади формування 
та реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності» (12.00.08); 

Кубрак Руслан Миколайович – «Кримінально-виконавча характеристика засу-
джених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк» (12.00.08); 

Титаренко Сергій Сергійович – «Кримінальна відповідальність за протиправне 
захоплення суб’єктів господарювання» (12.00.08); 

 

– у спеціалізованій вченій раді СРК 08.727.01 на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук (12.00.09): 

Мрочко Роман Миколайович – «Виявлення та розслідування сутенерства, 
учиненого організованою групою»; 

Поліщук Оксана Василівна – «Перевірка відомостей про кримінальні право-
порушення до початку досудового розслідування»; 

Цибенко Олександр Сергійович – «Виявлення та розслідування незаконного 
заволодіння автомобілем, учиненого з подоланням системи захисту». 

 
 
 

НОВІ ВИДАННЯ 
 
У 2017-2018 рр. університетом випущено наукові видання: 
 
Монографії:   

 

Особливості розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном: монограф. / Р.В. Миронюк, 
В.М. Пищида. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 156 с.  

ISBN 978-617-7665-52-5 

Здійснено комплексне дослідження особливостей судового роз-
гляду та вирішення спорів, пов’язаних з використанням та розпоря-
дженням публічним майном; вивлено процесуальні вади діяльності 
суду щодо їх розгляду та виокремлено напрямки удосконалення чинно-
го законодавства у досліджуваній сфері.  

Визначено правову природу публічного майна як об’єкта адмі-
ністративно-правового регулювання, з’ясовано юрисдикційну природу 
спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
майном, та виокремлено її публічно-правову складову. Запропоновано 
авторське визначення «спору, пов’язаного з використанням та розпоря-

дженням публічним майном», виокремлено його ознаки. Розкрито зміст процесуальних стадій 
судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. 
З’ясовано особливості перегляду судових рішень у справах з розгляду спорів, пов’язаних з вико-
ристанням та розпорядженням публічним майном. 

Виокремлено зарубіжний досвід діяльності судів щодо розгляду спорів, пов’язаних з вико-
ристанням та розпорядженням публічним майном та запропоновано шляхи його реалізації в Укра-
їні. Надано низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з метою покращення процесуаль-
них засад діяльності суддів з розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном. 
 

 
Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні 

та деяких зарубіжних країнах : монографія / О.І. Гузоватий, О.О. Ти-
таренко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 260 с. 

ISBN 978-617-7665-43-3 
Досліджено і вдосконалено теоретичні та практичні питання 

кримінально-правової протидії незаконному збагаченню; проаналізова-
но норми міжнародно-правових актів та кримінального законодавства 
понад 40 країн стосовно кримінальної відповідальності за незаконне 
збагачення; досліджено генезис положень національного кримінального 
законодавства та законопроектних ініціатив щодо кримінальної відпо-
відальності за незаконне збагачення. 
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