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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 
 

У 2020 РОЦІ ЗДОБУЛИ НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ: 

 
 

доктора філософських наук 
 

Несправа Микола Вікторович 
Захист відбувся 24 жовтня 2019 року в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (спецрада Д 26.001.43). 
Тема дисертації – «Радикалізація джихадизму в Європі кінця ХХ – 
початку ХХІ століть: сутність і тенденції» (спеціальність 09.00.11 
– релігієзнавство). Роботу виконано в Дніпропетровському держа-
вному університеті внутрішніх справ. 

 
 
 

 
доктора юридичних наук 

 
 

Блінова Ганна Олександрівна 
Захист відбувся 25 грудня 2019 року в Запорізькому національно-
му університеті (спецрада Д 17.051.07) 
Тема дисертації – «Адміністративно-правові засади інформаційно-
го забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: актуаль-
ні питання теорії та практики» (спеціальність 12.00.07 – адмініст-
ративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Роботу виконано в Запорізькому національному університеті. 

 
 

 
 

Золотухіна Лілія Олександрівна 
Захист відбувся 26 грудня 2019 року в Запорізькому національно-
му університеті (спецрада Д 17.051.07) 
Тема дисертації – «Публічний інтерес як адміністративно-правова 
категорія» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Роботу виконано в За-
порізькому національному університеті. 

 
 
 

 
кандидата юридичних наук 

 
Коломієць Вадим Юрійович 
Захист відбувся 24 квітня 2019 року в Дніпропетровському держа-
вному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 
Тема дисертації – «Кримінальна відповідальність за заподіяння 
тілесних ушкоджень» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Роботу виконано в 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 
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професора: 

 
 

  
Боняк  

Валентина Олексіївна – 
доктор юридичних наук, 

професор по кафедрі  
теорії та історії держави  

і права 

Логвиненко  
Борис Олексійович –  

доктор юридичних наук, 
професор по кафедрі  

адміністративного права, 
процесу та адміністративної 

діяльності 

Несправа  
Микола Вікторович  

доктор філософських наук,  
професор по міжнародних 

відносин та туризму 

 

  
Пиріг  

Ігор Володимирович –  
доктор юридичних наук,  

професор по кафедрі криміналістики 
судової медицини та психіатрії 

Чаплинська  
Юлія Анатоліївна –  

доктор юридичних наук, професор 
по кафедрі кримінально-правових  

дисциплін 
 
 

доцента: 
 

   
Завгородня  

Юлія Степанівна –  
кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі теорії  
та історії держави і права 

Обушенко 
Наталія Миколаївна 

кандидат юридичних наук,  
доцент по кафедрі  
цивільно-правових  

дисциплін 

Опацький  
Роман Миколайович –  

кандидат юридичних наук, 
доцент по кафедрі  

адміністративного права, 
процесу та адміністративної 

діяльності 
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Рогальська  

Вікторія Вікторівна –  
кандидат юридичних наук,  

доцент по кафедрі  
кримінального процесу 

Сидоренко  
Наталія Сергіївна –  

кандидат наук з державного 
управління, доцент по кафедрі 

публічного управління  
та адміністрування 

Фоменко  
Андрій Євгенович –  

кандидат юридичних наук, 
доцент по кафедрі  
загальноправових  

дисциплін 
 

 
Вітаємо з присвоєнням почесного звання! 

 

Президентом України Володимиром Зеленським підписано 
Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 
Дня Незалежності України» № 335/2020 від 21.08.2020. Серед 
нагороджених – представник Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України» присвоєно директорові навчально-
наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфі-
кації, доктору юридичних наук, професору Олександру Сергійови-
чу ЮНІНУ. 
 

 
 

У 2020 РОЦІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВІДБУЛИСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ  

 

– у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.02 на здобуття наукового ступеня за 
спеціальністю 12.00.07: 

доктора юридичних наук: 

Бондаренко Олександр Миколайович – «Теорія та практика вирішення подат-
кових спорів: концептуальні засади»  

Крилов Денис Валерійович – «Публічно-сервісна діяльність як основний на-
прямок державної податкової політики: адміністративно-правовий аспект»  

Приходько Андрій Анатолійович – «Адміністративно-правове забезпечення 
запобігання та протидії корупції в Україні за умов євроінтеграції»  

Скрипа Євгеній Васильович – «Адміністративно-правові засади забезпечення 
безпеки на автомобільному транспорті»  

Сорока Лариса Володимирівна – «Адміністративно-правовий механізм реалі-
зації космічної доктрини України»  

Щупаківський Роман Володимирович – «Адміністративно-правове регулю-
вання у сфері телекомунікацій»  

Юрах Віталій Михайлович – «Адміністративно-правове регулювання участі 
громадськості в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади» 

кандидата юридичних наук: 
Аксютіна Анастасія Володимирівна – «Адміністративно-правове забезпечення 

населення культурними послугами»  
Кузьменко Дмитро Олександрович – «Адміністративно-правове регулювання 

діяльності органів публічної адміністрації в зоні проведення Операції об’єднаних сил»  



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 389 

Новіков Олег Володимирович – «Публічно-правове забезпечення протидії ко-
рупції в умовах регіонального розвитку»  

Серединський Валентин Валентинович – «Адміністративно-правове регулю-
вання кадрового забезпечення адміністративних судів в Україні»  

Тригубенко Віталій Миколайович – «Адміністративно-правові засади реалізації 
державної політики у сфері зайнятості населення»  

 
Разові захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(спеціальність – 081 Право, галузь знань – 08 Право): 

Шаповалова Ірина Сергіївна – «Застосування слідчим суддею практики Євро-
пейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному про-
вадженні»  

Коптєв Андрій Миколайович – «Адміністративні послуги сервісних центрів 
МВС у сфері безпеки дорожнього руху» 

Кириченко Вікторія Леонідівна – «Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру» 

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

доктора юридичних наук: 

Берднік Інна Володимирівна – «Кримінально-правова охорона водних ресурсів» 
(12.00.08) 

Коваленко Андрій Васильович – «Теоретико-прикладні засади кримінологічно-
го забезпечення поліцейської діяльності в Україні» (12.00.08) 

Коротюк Оксана Вікторівна – «Кримінально-правова охорона об’єктів права ін-
телектуальної власності» (12.00.08) 

Окіпнюк Володимир Тарасович – «Радянські органи державної безпеки в Укра-
їні в період панування тоталітарного режиму (1929–1953 рр.): історико-правове дослі-
дження» (12.00.01) 

Олійник Олена Сергіївна – «Принципи кримінального права» (12.00.08) 

кандидата юридичних наук: 
Глуховеря Катерина Миколаївна – «Поняття інтересу за кримінальним правом 

України» (12.00.08) 

Карман Василь Васильович – «Кримінально-правове забезпечення охорони 
державних символів України» (12.00.08) 

Сироватка Сергій Сергійович – «Кримінальна відповідальність за привласнен-
ня, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 
вчинені у співучасті» (12.00.08) 

Скок Сергій Георгійович – «Проблеми множинності злочинів при кваліфікації 
умисних вбивств» (12.00.08) 

 
Разовий захисти дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(спеціальність – 081 Право, галузь знань – 08 Право): 

Єрмоленко Ярослав Владленович – «Конституційна скарга в механізмі охорони 
прав людини в Україні (загальнотеоретичний аспект)» 


