
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 02.12.2019 № 410 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 28 листопада 2019 року (протокол № 4) з 

питання порядку денного «Про затвердження тем дисертаційних 

досліджень, призначення наукових керівників та затвердження 

індивідуальних планів аспірантів» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про затвердження тем 

дисертаційних досліджень, призначення наукових керівників та затвердження 

індивідуальних планів аспірантів»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право) аспірантки Буткової 

Олени Ярославівни в такій редакції: «Конституційно-правові засади 

громадської експертизи в Україні».  

Науковим керівником призначити завідувача кафедри державно-

правових дисциплін загальноуніверситетських кафедр Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктора 

юридичних наук, доцента Нестеровича Володимира Федоровича. 

Затвердити індивідуальний план роботи аспірантки Буткової Олени 

Ярославівни. 

Результати голосування: «за» - 18; «проти» - не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 1 (Нестерович В.Ф.). 

2. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право) аспіранта Саркісяна 

Ваге Мартіковича в такій редакції: «Конституційно-правові засади 

громадського контролю за виборами в Україні».  

Науковим керівником призначити завідувача кафедри державно-

правових дисциплін загальноуніверситетських кафедр Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктора 

юридичних наук, доцента Нестеровича Володимира Федоровича. 

Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта Саркісяна Ваге 

Мартіковича. 



Результати голосування: «за» - 18; «проти» - не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 1 (Нестерович В.Ф.). 

3. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність) аспіранта Слухаєнка Юрія Миколайовича в 

такій редакції: «Методика розслідування домашнього насильства».  

Науковим керівником призначити доцента кафедри організації 

правоохоронних та судових органів факультету підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції України Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидата юридичних 

наук Яковенка Миколу Олексійовича. 

Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта Слухаєнка Юрія 

Миколайовича. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

4. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

аспіранта Беднарського Антона Євгеновича в такій редакції: «Покарання, не 

пов’язані з позбавленням волі: система, проблеми призначення та виконання».  

Науковим керівником призначити доктора юридичних наук,  професора 

Дудорова Олександра Олексійовича, завідувача науково-дослідної лабораторії 

з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів 

територіальними органами Національної поліції України Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта Беднарського Антона 

Євгеновича. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

Контроль за виконанням даних рішень покласти на заступника 

начальника відділу організації наукової роботи Ревенко О.І. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

 

 

Голова вченої ради                       о/п                                          М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                          о/п                                                 В.В. Коваленко 


