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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

У 2019  РОЦІ ЗДОБУЛИ НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ:

Кандидата юридичних наук

Лазарєв Владислав Олександрович
Захист відбувся 29 січня 2019 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02).
Тема дисертації – «Криміналістична характеристика та 

особливості розслідування втягнення неповнолітнього в заняття 
проституцією і сутенерства» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Роботу виконано в Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Карпенко Роман Валерійович
Захист відбувся 13 червня 2019 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02)
Тема дисертації – «Розслідування заподіяння тілесних 

ушкоджень, учинених неповнолітніми» (спеціальність 12.00.09 
– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Роботу виконано у 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Кандидата з фізичного виховання та спорту

Івченко Оксана Миколаївна
Захист відбувся 6 травня 2019 року у Придніпровській 

державній академії фізичної культури і спорту (спецрада К 
08.881.01)

Тема дисертації – «Комплексний контроль підготовленості 
баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки» (спеціальність 
24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Роботу виконано у 
Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту.

Кандидата економічних наук

Фісуненко Надія Олександрівна
Захист відбувся 24 квітня 2019 року в Причорноморському 

науково-дослідному інституті економіки та інновацій (спецрада 
К 41.119.01)

Тема дисертації – «Формування ринку інвестиційних 
ресурсів для будівельної галузі» (спеціальність 08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). Роботу 
виконано в Університеті митної справи та фінансів.
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Професора:

Дісковський  
Олександр Андрійович 
– доктор технічних наук, 

професор по кафедрі 
економічної та інформаційної 

безпеки

Уваров  
Володимир Геннадійович 

доктор юридичних наук, 
професор по кафедрі  

кримінально-правових  
дисциплін

Юнін  
Олександр Сергійович 
доктор юридичних наук, 

професор по кафедрі 
цивільного права та 

процесу

Доцента:

 
 

 
Бідняк  

Ганна Сергіївна – 
кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі  
криміналістики, судової 
медицини та психіатрії

Гаркуша 
Аліна Григорівна

кандидат юридичних наук,  
доцент по кафедрі  

кримінального процесу

Єфімов  
Микола Миколайович – 

кандидат юридичних 
наук, доцент по кафедрі  
криміналістики, судової 
медицини та психіатрії

Іваниця  
Андрій Володимирович –  
кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі  
кримінально-правових  

дисциплін

Кисельов  
Андрій Олександрович – 
кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі  
оперативно-розшукової 

діяльності

Кузьменко  
Анастасія Олексіївна – 
кандидат філологічних  
наук, доцент по кафедрі  
соціально-гуманітарних 

дисциплін
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Марченко  
Олена Вікторівна 

доктор філософських наук, 
доцент по кафедрі  

соціально-гуманітарних 
дисциплін

Поліщук  
Марина Геннадіївна

кандидат юридичних наук,  
доцент по кафедрі  
цивільно-правових  

дисциплін

Тищенкова  
Ірина Олександрівна – 

кандидат юридичних 
наук, доцент по кафедрі  

загальноправових  
дисциплін

 

 
 
 

Уварова  
Наталія Володимирівна – 

доктор юридичних наук,  
доцент по кафедрі  

кримінального процесу

 

 

Христов  
Олександр Леонідович 
–  кандидат юридичних 
наук, доцент по кафедрі 
криміналістики, судової 
медицини та психіатрії

 
 
 
 

Юніна  
Марина Петрівна 
кандидат юридичних 

наук, доцент по кафедрі 
цивільного права та процесу

У 2019 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 – 
Городецька Ірина Альбінівна – «Адміністративно-правове регулювання охорони, 

використання і відтворення тваринного світу України» (12.00.07)
Дуліба Євгенія Володимирівна – «Фіскальна функція держави: адміністративно-

правовий аспект» (12.00.07)
Жуков Сергій Вікторович – «Адміністративно-правове забезпечення 

доброчесності суддів: проблеми теорії та практики» (12.00.07)
Запотоцька Олена Василівна – «Публічне адміністрування у сфері безпечності та 

якості харчової продукції» (12.00.07)
Ростовська Карина Валеріївна – «Адміністративно-правові основи державної 

антикорупційної політики в Україні» (12.00.07)
Стрельченко Оксана Григорівна – «Публічне адміністрування у сфері обігу 

лікарських засобів» (12.00.07)
Ул’яновська Оксана Василівна – «Адміністративно-правові засади реалізації 

права на судовий захист в Україні» (12.00.07)
кандидата юридичних наук – 
Галась Ірина Анатоліївна – «Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення 

кримінального провадження» (12.00.09)
Гейц Олександр Олегович – «Публічно-правовий механізм протидії корупції в 

Україні» (12.00.07)
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Гнап Діана Дмитрівна – «Звернення до суду в порядку адміністративного 
судочинства» (12.00.07)

Давидова Наталія Валентинівна – «Адміністративно-правове забезпечення 
пропаганди безпеки дорожнього руху в Україні» (12.00.07)

Данилів Софія Вікторівна – «Адміністративно-правові засади присяги у сфері 
публічної служби» (12.00.07)

Захарова Ольга Валеріївна – «Адміністративно-правова охорона суспільної 
моралі в Україні» (12.00.07)

Карпенко Роман Валерійович – «Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень, 
учинених неповнолітніми» (12.00.09)

Костиря Олександр Миколайович – «Криміналістична характеристика та особливості 
розслідування грабежів і розбоїв, учинених раніше засудженими особами» (12.00.09)

Кузубова Тетяна Олексіївна – «Правові засади інституту тимчасового доступу до 
речей і документів у кримінальному провадженні» (12.00.09)

Кузьменко Сергій Сергійович – «Розслідування шахрайства, пов’язаного з 
інвестуванням коштів у будівництво об’єктів нерухомості» (12.00.09)

Лазарєв Владислав Олександрович – «Криміналістична характеристика та особливості 
розслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства» (12.00.09)

Назаренко Герман Артемович – «Розслідування незаконного заволодіння зброєю та 
бойовими припасами, вчиненого військовослужбовцем у складі групи осіб» (12.00.09)

Пугач Анатолій Володимирович – «Заходи забезпечення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення» (12.00.07)

Путято Геннадій Валерійович – «Адміністративно-правові засади меценатства в 
Україні» (12.00.07)

Чібісов Дмитро Олегович – «Адміністративно-правовий статус Національного 
антикорупційного бюро України» (12.00.07)

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

Філіппов Станіслав Олександрович – «Кримінологічні засади протидії 
транскордонній злочинності» (12.00.08)

кандидата юридичних наук –
Виноградова Світлана Олександрівна – «Гуманізація системи виконання 

покарань в умовах євроінтеграційних процесів» (12.00.08)
Грищенко Наталія Михайлівна – «Кримінальна відповідальність за протиправне 

заволодіння майном підприємства, установи, організації» (12.00.08)
Коломієць Вадим Юрійович – «Кримінальна відповідальність за заподіяння 

тілесних ушкоджень» (12.00.08)
Макотченко Любов Михайлівна – «Кримінологічна характеристика та запобігання 

перевищенню влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» 
(12.00.08)

Мамотенко Олег Петрович – «Кримінально-правові засоби протидії незаконному 
поводженню з товарами у сфері акцизного оподаткування» (12.00.08)

Потяк Вікторія Іванівна – «Кримінально-правове забезпечення охорони 
виконання угоди про примирення» (12.00.08.)

Сосков Роман Миколайович – «Кримінологічна характеристика та запобігання органами 
прокуратури злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів» (12.00.08) 

Чорна Оксана Василівна – «Кримінальна відповідальність за невиконання 
рішення суду у кримінальному провадженні» (12.00.08)

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

Коцюба Сергій Анатолійович – «Виявлення та розслідування незаконного 
заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю»

Нєдов Роман Сергійович – «Організація і тактика виявлення та розслідування злочинів, 
пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням мережі «Інтернет»

Огурченко Володимир Георгійович – «Криміналістична характеристика та 
особливості розслідування злочинів, учинених злочинними організаціями»


