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у номінації «Друкована профорієнтаційна продукція» 

ІІ місце Профорієнтаційна продукція ДДУВС. 
 

Повна інформація про конкурс : https://dduvs.in.ua/2021/10/22/konkurs-na-krashhu-naukovu-

naukovo-tehnichnu-ta-proforiyentatsijnu-produktsiyu-v-

systemi-mvs-ukrayiny-peremozhtsiv-vyznacheno/  
 

 

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

У 2021 РОЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ УНІВЕРСИТЕТУ  

ПРИСУДЖЕНО НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ: 

 

доктор юридичних наук 
 

ЗАВГОРОДНІЙ Віталій Анатолійович 

Захист відбувся 26 лютого 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Практика Європейського суду з прав людини 

та її вплив на юридичну діяльність в Україні (теоретико-правовий 

аналіз)» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 
 

 

ОБУШЕНКО Наталія Миколаївна 

Захист відбувся 28 серпня 2020 року в Харківському національному 

університеті внутрішніх справ (спецрада Д 64.700.02). 

Тема дисертації – «Теорія та практика систематизації трудового 

законодавства» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право 

соціального забезпечення). Роботу виконано в Харківському 

національному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 
 

 

МОРОЗ Віта Петрівна 

Захист відбувся 30 квітня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Адміністративно-правове забезпечення 

примусового виконання судових рішень в Україні» (спеціальність 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право). Роботу виконано в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ. 

 
 

 

 

ОПАЦЬКИЙ Роман Миколайолвич  

Захист відбувся 29 квітня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Адміністративно-правові засади формування та 

реалізації ювенальної політики в Україні» (спеціальність 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право). Роботу виконано в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 
  

https://dduvs.in.ua/2021/10/22/konkurs-na-krashhu-naukovu-naukovo-tehnichnu-ta-proforiyentatsijnu-produktsiyu-v-systemi-mvs-ukrayiny-peremozhtsiv-vyznacheno/
https://dduvs.in.ua/2021/10/22/konkurs-na-krashhu-naukovu-naukovo-tehnichnu-ta-proforiyentatsijnu-produktsiyu-v-systemi-mvs-ukrayiny-peremozhtsiv-vyznacheno/
https://dduvs.in.ua/2021/10/22/konkurs-na-krashhu-naukovu-naukovo-tehnichnu-ta-proforiyentatsijnu-produktsiyu-v-systemi-mvs-ukrayiny-peremozhtsiv-vyznacheno/
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ФОМЕНКО Андрій Євгенович 

Захист відбувся 14 травня 2021 року в Харківському національному 

університеті внутрішніх справ (спецрада Д 64.700.03). 

Тема дисертації – «Теоретико-прикладні засади кримінологічної 

діяльності Національної поліції України» (спеціальність 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право). Роботу виконано в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

 

ЄФІМОВ Микола Миколайович 

Захист відбувся 25 лютого 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

– «Теоретичні та практичні засади методики розслідування 

кримінальних правопорушень проти моральності» (спеціальність 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

 

ОБШАЛОВ Сергій Володимирович 

Захист відбувся 5 травня 2021 року в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ (спецрада СРД 41.722.02). 

Тема дисертації – «Концептуальні засади оперативно-розшукового 

забезпечення кримінального судочинства в Україні» (спеціальність 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 
 

 

ПЛЕТЕНЕЦЬ Віктор Миколайович 

Захист відбувся 27 вересня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Криміналістичне забезпечення подолання 

протидії досудовому розслідуванню» (спеціальність 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

доктор філологічних наук 
 

ЦАРЬОВА Ірина Валеріївна 

Захист відбувся 29 січня 2021 року в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова (спецрада Д 41.051.02). 

Тема дисертації – «Лексико-дериваційна структура сучасного 

українського юридичного тексту» (спеціальність 10.02.01 – 

українська мова). Роботу виконано в Запорізькому національному 

університеті. 

 

 
  

http://univd.edu.ua/files/ac_council/transfer_date_d64_700_03.pdf
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кандидат юридичних наук 
 

АКСЮТІНА Анастасія Володимирівна 

Захист відбувся 24 вересня 2020 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Адміністративно-правове забезпечення 

населення культурними послугами» (спеціальність 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право). Роботу виконано в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

ЛІТУН Олег Олегович  

Захист відбувся 28 грудня 2020 року в Харківському національному 

університеті внутрішніх справ (спецрада СРД 64.700.07). 

Тема дисертації – «Оперативно-розшукове забезпечення розшуку 

дітей, які зникли безвісти» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність). Роботу виконано в Харківському 

національному університеті внутрішніх справ. 

 

 
 

ПРИЛОВСЬКИЙ Володимир Володимирович 

Захист відбувся 28 квітня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Розслідування втягнення неповнолітніх у 

протиправну діяльність» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність). Роботу виконано в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ. 

 

 
 

 

кандидат економічних наук 
 

ТЮТЧЕНКО Світлана Миколаївна 

Захист відбувся 29 жовтня 2020 року в Класичному приватному 

університеті, м. Запоріжжя (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Забезпечення економічної безпеки підприємств 

в умовах трансформаційних змін в економіці» (08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Роботу виконано в Класичному приватному 

університеті, м. Запоріжжя. 

 

 
 

доктор філософії  

в галузі знань «Право» за спеціальністю 081 «Право»  

(разові спеціалізовані вчені ради) 
 

МОЖЕЧУК Люся Василівна 

Захист відбувся 5 березня 2021 року в Донецькому юридичному 

інституті МВС України, м. Маріуполь Донецької обл. (спецрада 

ДФ 11.737.006). 

Тема дисертації – «Правове регулювання пенсійного забезпечення 

працівників освіти в Україні». Роботу виконано в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ. 
 
 

  

https://dli.donetsk.ua/phocadownload/Vcherna_rada/2/dis.pdf
https://dli.donetsk.ua/phocadownload/Vcherna_rada/2/dis.pdf
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КАТОРКІН Роман Анатолійович 

Захист відбувся 28 квітня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада ДФ 08.727.008). 

Тема дисертації – «Кpимiнaльнa вiдпoвiдaльнicть за ухилення від 

призову на строкову військову службу, військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу». Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 
 

ЖУРАВЕЛЬ Олександр Анатолійович 

Захист відбувся 7 травня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада ДФ 08.727.015). 

Тема дисертації – «Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації права громадян на самозахист». Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

 
 

БУБЛИК Надія Сергіївна 

Захист відбувся 10 червня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада ДФ 08.727.016). 

Тема дисертації – «Процесуальний статус особи, щодо якої 

здійснюється обвинувальна діяльність». Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

 
 

ЧУЧКО Сергій Віталійович 

Захист відбувся 13 жовтня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада ДФ 08.727.027). 

Тема дисертації – «Розслідування шахрайства при купівлі-

продажу товарів через мережу Інтернет». Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.  

 

 

 

 
 

професор: 
 

   
ГРИЦАЙ  

Ірина Олегівна  
доктор юридичних наук,  

професор кафедри  

загальноправових 

дисциплін 

ДОБРОБОГ  

Людмила Миколаївна  

доктор юридичних наук, 

професор кафедри  

загальноправових 

дисциплін 

ЗОЛОТУХІНА  

Лілія Олександрівна  
доктор юридичних наук, 

професор кафедри  

цивільно-правових 

дисциплін 
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ПАРШИН  

Юрій Іванович  
доктор економічних наук,  

професор кафедри фінансових  

та стратегічних розслідувань 

РИЖКОВ  

Едуард Володимирович  
кандидат юридичних наук, 

професор кафедри економічної  

та інформаційної безпеки 
 

 

 

  
СКИБА  

Елеонора Костянтинівна  
доктор філософських наук,  

професор кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін 

ШАБЛИСТИЙ  
Володимир Вікторович 
доктор юридичних наук,  

професор кафедри кримінального 

права та кримінології 
 

 

 

доцент: 
 

   
БОГУСЛАВСЬКИЙ  

Віктор Володимирович  
кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри спеціальної 

фізичної підготовки 

ГОЛОВІНА 

Ольга Володимирівна 
кандидат історичних наук,  

доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін 

КОВБАСА  

Володимир Миколайович 
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри 

загальноправових 

дисциплін 
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КОЛЕСНИК  

Алла Валеріївна –  
кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри 
українознавства  
та іноземних мов 

ЛЮДВІК 
Валентин Дмитрович –  

кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри 

кримінального права  
та кримінології 

МИРОНЮК  
Станіслава Анатоліївна –  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри 
адміністративного права, процесу 

та адміністративної діяльності 
 

   
МИСЛИВА  

Оксана Олегівна –  
кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри  
тактико-спеціальної підготовки 

РУФАНОВА 
Вікторія Миколаївна –  

кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри кримінального 

права та кримінології 

СИДОРОВА  
Ельвіра Олександрівна –  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри 
загальноправових дисциплін 

   

 
  

СТАНІНА 
Ольга Дмитрівна 

кандидат технічних наук, 
доцент кафедри економічної 
та інформаційної безпеки 

ТЮТЧЕНКО 
Світлана Миколаївна 

кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економічної 
та інформаційної безпеки 

ЦАРЬОВА 
Ірина Валеріївна 

доктор філологічних наук, 
доцент кафедри українознавства  

та іноземних мов 
 

старший дослідник: 
 
 

ПОЧТОВИЙ  

Максим Миколайович 

кандидат юридичних наук 

  

 

 

 

  


