Звіт
про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01
Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2019 рік
Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року» в ДНДІ МВС України
утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.732.01 з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
строком до 31 грудня 2019 року.
У зв’язку із закінченням строку дії спецради було підготовлено відповідні
документи і матеріали щодо продовження її повноважень й направлено до МВС
України та МОН України.
Наказом МОН України від 28.12.2019 № 1643 «Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки
України» повноваження спецради продовжено до 31 грудня 2020 року. Цим
наказом затверджено новий склад спецради. До її складу ввійшли як штатні
працівники ДНДІ, так і широко відомі фахівці, які якісно здійснюють
експертизу дисертацій, зокрема 18 докторів наук, серед яких 1 членкореспондент Національної академії правових наук України, 1 заслужений
працівник освіти України, 1 заслужений діяч науки і техніки України та
6 заслужених юристів України.
Упродовж 2019 року у спеціалізованій вченій раді захищено
15 дисертацій:
1 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07;
14 – на здобуття кандидата юридичних наук (з них 12 – за спеціальністю
12.00.07 та 2 – за спеціальністю 12.00.08).
Серед захищених у 2019 році у спецраді робіт слід відзначити, що
8 дисертацій на здобуття кандидата юридичних наук захистили працівники
Інституту, зокрема:
Александров
Михайло
Євгенович –
«Адміністративно-правове
регулювання у сфері безпечності промислової продукції України»
(спеціальність 12.00.07);
Бакал Мальвіна Анатоліївна – «Правове регулювання обов’язкових
платежів, що пов’язані з отриманням спадщини та дарунків» (спеціальність
12.00.07);
Ващук Наталія Федорівна – «Адміністративно-правове регулювання у
сфері легкої промисловості України» (спеціальність 12.00.07);

2

Жванко Юрій Петрович – «Адміністративно-правові засади діяльності
Національної поліції України у сфері дозвільної системи в умовах особливих
правових режимів» (спеціальність 12.00.07);
Лісниченко Лілія Василівна – «Кримінологічна характеристика і заходи
запобігання грабежам та розбійним нападам» (спеціальність 12.00.08);
Онищенко
Сергій
Миколайович –
«Адміністративно-правове
забезпечення права на мирні зібрання» (спеціальність 12.00.07);
Подойніцин
Валерій
Михайлович –
«Адміністративно-правове
забезпечення стандартизації у сфері оборони» (спеціальність 12.00.07);
Рибінська Анна Петрівна – «Адміністративно-правове забезпечення
діяльності з надання сервісних послуг МВС України» (спеціальність 12.00.07).
Крім того, за звітний період у спецраді було захищено 4 дисертації на
здобуття кандидата юридичних наук здобувачів ДНДІ МВС України:
Діхтяренко Кирило Юрійович – «Фінансово-правове регулювання обігу
дорогоцінних матеріалів в Україні» (спеціальність 12.00.07);
Кихтюк Роман Миколайович – «Правові засади процесуального статусу
сторін в адміністративному судочинстві» (спеціальність 12.00.07);
Митич Сергій Павлович – «Злочини, що вчиняються у сфері
виготовлення та обігу лікарських засобів в Україні: кримінологічна
характеристика, детермінація та запобігання» (спеціальність 12.00.08);
Пінкевич Наталія Сергіївна – «Адміністративно-правове регулювання у
сфері поводження з відходами в Україні» (спеціальність 12.00.07).
Тематика захищених дисертаційних робіт включала різноманітні
оригінальні проблеми юридичної науки і практики, 6 дисертацій стосуються
правоохоронної тематики.
Рівень використання наукових результатів захищених у спеціалізованій
вченій раді дисертацій є достатньо високим.
Апробація результатів дисертаційних робіт здійснювалася на
міжнародних, загальнодержавних та вузівських науково-теоретичних і науковопрактичних конференціях та круглих столах.
Отримані висновки, сформульовані пропозиції, вироблені наукові
підходи до розв’язання досліджуваних проблем та інші результати
дисертаційних досліджень, які захищені у спеціалізованій вченій раді
Інституту, використовуються:
у науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку теоретикометодологічних положень та правових засад галузей юридичної науки, віднесених
до вказаних вище спеціальностей;
в освітньому процесі – під час вивчення різних дисциплін юридичного
профілю, а також у процесі вдосконалення робочих програм, планів, при
підготовці підручників, навчальних посібників, лекцій, семінарських занять тощо;
у правотворчій роботі – для вдосконалення норм чинного законодавства,
а також під час розроблення законодавчих та підзаконних нормативноправових актів;
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у правозастосовній діяльності – з метою покращання практичної
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб;
у правовиховній роботі – для підвищення рівня правової культури
населення, про що свідчать акти впровадження результатів наукових
досліджень.
Пропозиції щодо використання результатів дисертаційних досліджень,
захищених у спеціалізованій вченій раді ДНДІ, викладено у висновках,
надісланих до Міністерства освіти і науки України.
За звітний період зауважень щодо якості та технічного оформлення
документів у Міністерства освіти і науки України не було, відхилених
докторських і кандидатських дисертацій також не було.
Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менш ніж половину
засідань ради, не було.
Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.732.01 ДНДІ МВС України
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