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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

 
 

 

Казьміна-Воронець Яна Сергіївна, помічник-консультант народного депутата 

України Апарату Верховної Ради України. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

регулювання впровадження європейського зеленого курсу в сільському господарстві 

України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту 

публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 

Качур Віра Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 

історії держави і права юридичного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Губанова Тамара Олексіївна, 

Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, директор Приватного 

вищого навчального закладу «Фінансово-економічний коледж»; Журавель Ярослав 

Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Академії 

праці, соціальних відносин і туризму. 
 

Данилюк Анастасія Василівна, менеджер права відділу консолідованої інформації 

ПрАТ «МХП». Назва дисертації: «Адміністравно-правові засади здійснення державного 

контролю за безпечністю харчових продуктів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада 

Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 

2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Панькова Ліля Олександрівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні 

опоненти: Губанова Тамара Олексіївна, Заслужений юрист України, доктор юридичних 

наук, професор, директор Приватного вищого навчального закладу «Фінансово- 

економічний коледж»; Журавель Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, 

доцент, декан юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму. 
 

 
Йовенко Іван Ігорович, заступник начальника Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області – начальник слідчого управління. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади діяльності територіальних підрозділів Національної 

поліції щодо забезпечення реалізації конституційного права на мирні зібрання». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права 

(03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Боровик Андрій 

Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 

Офіційні опоненти: Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, ректор 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; Сорока Лариса Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач аспірантури Науково-дослідного інституту публічного права. 
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Саранов Сергій Георгійович, президент Міжнародної спеціальної антикорупційної 

колегії. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади здійснення громадського 

контролю за діяльністю спеціалізованих антикорупційних органів». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, 

м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Соболь Євген Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Гулак Олена Василівна, 

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
 

 

Роїк Владислав Артурович, заступник начальника управління Департаменту захисту 

інтересів  суспільства  і  держави  Національної  поліції  України.  Назва  дисертації: 

«Адміністративно-правові засади організації та функціонування Департаменту захисту 

інтересів суспільства і держави Національної поліції». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 

Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 

2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Боровик Андрій Володимирович, кандидат 

юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Міжнародного економіко- 

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Офіційні опоненти: 

Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково- 

дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Шкарупа Костянтин Вікторович, доктор юридичних 

наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

публічного права. 
 


