Звіт
про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01
Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2015 рік
У Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх
справ України 4 липня 2014 року відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України № 793 було створено 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 на три роки.
Протягом 2015 року захищено 24 дисертації:
4 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (усі за
спеціальністю 12.00.07);
20 – на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (з них 17
– за спеціальністю 12.00.07 та 3 – за спеціальністю 12.00.08).
Серед захищених у 2015 році робіт слід зазначити докторську дисертацію
працівника ДНДІ МВС України Рядінської Валерії Олександрівни на тему
«Правове забезпечення становлення та розвитку системи оподаткування»
(спеціальність 12.00.07).
Також варто згадати й про захищені дисертації здобувачів ДНДІ МВС
України, які були прикріплені до нашого Інституту, а саме:
– на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:
Гвоздецький
Віктор
Демидович
«Адміністративно-правові
та
організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні» (спеціальність
12.00.07);
Катеринчук Іван Петрович «Правові засади інформаційного забезпечення
діяльності правоохоронних органів» (спеціальність 12.00.07);
Селезньова Ольга Миколаївна «Теоретико-методологічні засади
інформаційного права як інтегрованої категорії» (спеціальність 12.00.07);
– на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:
Кагляк Інна Іллівна «Адміністративно-правові засади діяльності
організаційно-методичних підрозділів органів досудового розслідування ОВС
України» (спеціальність 12.00.07);
Кальчук Олексій Миколайович «Адміністративно-правове регулювання
правозахисної діяльності органів прокуратури України» (спеціальність
12.00.07);
Клименко Олена Василівна «Адміністративно-правове забезпечення
державної регуляторної політики у сфері господарювання» (спеціальність
12.00.07);
Кобилянський Олександр Миколайович «Адміністративно-правові
відносини, що виникають за участю прокуратури» (спеціальність 12.00.07);

Михалчич
Володимир
Миколайович
«Уникнення
подвійного
оподаткування та ухилення від сплати податків в міжнародному податковому
праві» (спеціальність 12.00.07).
Тематика захищених дисертаційних робіт включала різноманітні
оригінальні проблеми юридичної науки і юридичної практики, 13 дисертацій
стосуються правоохоронної тематики.
Рівень використання наукових результатів захищених у спеціалізованій
вченій раді ДНДІ робіт є достатньо високим. Апробація результатів
дисертаційних робіт здійснюється на міжнародних, загальнодержавних та
вузівських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях та круглих
столах.
Отримані висновки, сформульовані пропозиції, вироблені наукові
підходи до вирішення досліджуваних проблем та інші результати
дисертаційних досліджень, які захищені в спеціалізованій вченій раді
Інституту, використовуються: в науково-дослідній сфері – для подальшого
розвитку теоретико-методологічних положень та правових засад галузей
юридичної науки, віднесених до зазначених вище спеціальностей; у навчальному
процесі вищих навчальних закладів України – під час вивчення різних дисциплін
юридичного профілю, а також у процесі вдосконалення робочих програм і планів,
при підготовці підручників, навчальних посібників, лекцій, семінарських занять; у
правотворчій роботі – для вдосконалення норм чинного законодавства, а також
під час розробки законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів; 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 та подолання проявів правового нігілізму в суспільстві, 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, та в документах, переданих
до Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.
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