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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

У 2022 РОЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ УНІВЕРСИТЕТУ  

ПРИСУДЖЕНО НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ: 
 

доктор юридичних наук 
 

БЕРЕЗНЯК Василь Сергійович 

Захист відбувся 16 грудня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Теоретичні, правові та праксеологічні засади 

розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості» 

(спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Роботу 

виконано в Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ. 

 
 

ПОЧТОВИЙ Максим Миколайович 

Захист відбувся 15 грудня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Методологічні та практичні засади публічності 

та диспозитивності у кримінальному провадженні України» 

(спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Роботу 

виконано в Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ. 

 
 

РЕЗВОРОВИЧ Кристина Русланівна 

Захист відбувся 17 грудня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Соціальні права та їх захист адміністративним 

судом» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 
 

СЕЛІХОВ Дмитро Анатолійович 

Захист відбувся 14 травня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Сільськогосподарський кредит на українських 

землях Російської імперії у 1861–1917 рр.: історико-правове 

дослідження» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 
 

 

СИДОРЕНКО Наталія Сергіївна  

Захист відбувся 26 листопада 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Теоретико-прикладні засади кримінологічної 

діяльності органів кримінального судочинства України» 

(спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 
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доктор психологічних наук 
 

КОРНІЄНКО Вікторія Володимирівна 

Захист відбувся 20 грудня 2021 року у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля МОН України 

(спецрада Д 29.051.11). 

Тема дисертації – «Соціально-психологічні основи розвитку 

реабілітаційного потенціалу особистості» (спеціальність 19.00.05 – 

соціальна психологія; психологія соціальної роботи). Роботу 

виконано у Східноукраїнському національному університеті імені 

Володимира Даля МОН України. 

 
 

кандидат юридичних наук 
 

ДОЛГОРУЧЕНКО Катерина Олегівна 

Захист відбувся 27 лютого 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Організація та діяльність  спеціального апарату 

пропаганди гітлерівської Німеччини на території рейхскомісаріату 

«Україна» (на матеріалах спецвідділу «Вінета»): історико-правове 

дослідження» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 
 

МІНАКОВА Євгенія Валеріївна 

Захист відбувся 15 травня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Контроль за діяльністю органів місцевого 

самоврядування: теоретико-правовий аспект» (спеціальність 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень). Роботу виконано в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ 

 

 
 

ФУРСА Вадим Вікторович 

Захист відбувся 1 квітня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Кримінальна відповідальність за розбещення 

неповнолітніх» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 
 

 

доктор філософії  

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

(разові спеціалізовані вчені ради) 
 

 

АНІСІМОВ Дмитро Олексійович 

Захист відбувся 9 грудня 2022 року в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 

Тема дисертації – «Кримінальна відповідальність за протиправний 

вплив на результати офіційних спортивних змагань». Роботу 

виконано в Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ. 
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БОБРІШОВА Лілія Володимирівна 

Захист відбувся 5 березня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ, м. Дніпро, (спецрада 

ДФ 08.727.033). 

Тема дисертації – «Адміністративно-правове регулювання медичного 

забезпечення поліцейських в Україні». Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 
 

 

 
 

 

ПІСОЦЬКА Каріна Олександрівна 

Захист відбувся 9 грудня 2022 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ, м. Дніпро. 

Тема дисертації – «Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції України». Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 
 
 

 

 
 

 

 

професор: 
 

\ 

  

ДАРАГАН  

Валерій Валерійович  
доктор юридичних наук,  

професор оперативно-розшукової 

діяльності 

ЗАВГОРОДНІЙ  

Віталій Анатолійович  
доктор юридичних наук, професор 

кафедри теорії та історії  

держави і права 

 
 

  
КОМІССАРОВ  

Сергій Анатолійович  

доктор юридичних наук,  

професор кафедри  

тактико-спеціальної підготовки 

МОРОЗ 

Віта Петрівна  
доктор юридичних наук,  

професор кафедри адміністративного 

права, процесу та адміністративної 

діяльності 

 

https://dli.donetsk.ua/phocadownload/Vcherna_rada/2/dis.pdf
https://dli.donetsk.ua/phocadownload/Vcherna_rada/2/dis.pdf
https://dli.donetsk.ua/phocadownload/Vcherna_rada/2/dis.pdf
https://dli.donetsk.ua/phocadownload/Vcherna_rada/2/dis.pdf
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доцент: 

  

   
ЖБАНЧИК  

Андрій Васильович  

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри тактико-

спеціальної підготовки 

ЛІТУН  

Олег Олегович  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри 

оперативно-розшукової 

діяльності 

НЕДРЯ 

Кирило Михайлович 

кандидат історичних наук, 

доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін  

та психології поліцейської 

діяльності 

   
РЕЗВОРОВИЧ 

Кристина Русланівна  
доктор юридичних наук, 
доцент кафедри цивільного 

права та процесу 

ТРЕЩОВ  
Мирослав Миколайович 
доктор наук з державного 

управління, доцент 
кафедри управління  
та адміністрування 

ЯДЛОВСЬКА  
Ольга Степанівна  

кандидат історичних наук, 
доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін 

 

  
ЦАРЬОВ  

Олександр Дмитрович 
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри тактико-спеціальної 
підготовки 

ШЕВЧЕНКО 
Сергій Іванович  

кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримінального права  

та кримінології 
 

 

 

  


