
Витяг з протоколу № 5 

 засідання вченої ради юридичного факультету 

Сумського НАУ від 14 листопада 2022 року 
 

 
ПРИСУТНІ: 
Голова: Роговенко О.В. 

Вчений секретар: Михайліченко М.А. 

Члени вченої ради: Арістова І.В., Бондар Н.А., Зінченко Є.О., 

Капінос Н.І., Клочко А.М., Котвяковський Ю.О., Кравченко І.О., 

Кузнецова М.Ю., Курило М.П., Павлюченко Л.Д., Скляр Ю.Л., Чернадчук Т. О., 

Шестакова С.О., Ясинок Д.М., Ясинок М.М. 

ВІДСУТНІ: Гелеверя К.О. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження тем дисертаційних дослідженнь, 

індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової 

роботи здобувачів наукового ступеня доктора філософії 2022 року вступу. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Мельника Віталія Валерійовича. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права доктор 

юридичних наук, проф. Арістова І.В., яка запропонувала клопотати перед 

науково-координаційною радою Сумського НАУ про затвердження 

індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи 

здобувача наукового ступеня доктора філософії Мельника Віталія 

Валерійовича, а також наступної теми дисертаційного дослідження: 

«Адміністративні послуги органів публічної адміністрації в умовах сталого 

розвитку України: організаційно-правові засади» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження, індивідуального навчального плану, індивідуального 

плану наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії 

Мельника Віталія Валерійовича. 

2. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Мельника Віталія Валерійовича у наступній 

редакції: «Адміністративні послуги органів публічної адміністрації в умовах 

сталого розвитку України: організаційно-правові засади». 

2. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та  індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Солдаткіна Ігоря В`ячеславовича. 

  

ВИСТУПИЛИ: 
Завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права доктор 

юридичних наук, проф. Арістова І.В., яка запропонувала клопотати перед 

науково-координаційною радою Сумського НАУ про затвердження 

індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи 

здобувача наукового ступеня доктора філософії Солдаткіна Ігоря 

В`ячеславовича, а також наступної теми дисертаційного дослідження: 

«Організаційно-правові засади співробітництва України та країн 

Європейського Союзу щодо сталого розвитку міст та громад». 

  

УХВАЛИЛИ:  
1. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії Солдаткіна 

Ігоря В`ячеславовича. 

2.  Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Солдаткіна Ігоря В`ячеславовича у наступній 

редакції: «Організаційно-правові засади співробітництва України та країн 

Європейського Союзу щодо сталого розвитку міст та громад». 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та  індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Солдаткіна Сергія В`ячеславовича. 

  

ВИСТУПИЛИ: 
Завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права доктор 

юридичних наук, проф. Арістова І.В., яка запропонувала клопотати перед 

науково-координаційною радою Сумського НАУ про затвердження 

індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи 

здобувача наукового ступеня доктора філософії Солдаткіна Сергія  

В`ячеславовича, а також наступної теми дисертаційного дослідження: 

«Реалізація права доступу до публічної інформації в аграрній сфері України: 

організаційно-правові засади». 

  

УХВАЛИЛИ:  
1. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії Солдаткіна 

Ігоря В`ячеславовича. 



2.  Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Солдаткіна Сергія В`ячеславовича у наступній 

редакції: «Реалізація права доступу до публічної інформації в аграрній сфері 

України:організаційно-правові засади». 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Удовенка Романа Петровича.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
Завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права доктор 

юридичних наук, проф. Арістова І.В., яка запропонувала клопотати перед 

науково-координаційною радою Сумського НАУ про затвердження 

індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи 

здобувача наукового ступеня доктора філософії Удовенка Романа Петровича, 

а також наступної теми дисертаційного дослідження: «Інформаційно-правове 

забезпечення екологічних прав людини в умовах сталого розвитку». 

  

УХВАЛИЛИ:  
1. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії Удовенка 

Романа Петровича. 

2.  Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Удовенка Романа Петровича у наступній редакції: 

«Інформаційно-правове забезпечення екологічних прав людини в умовах 

сталого розвитку». 

 

5. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Жмакіна Сергія Андрійовича.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
Завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права доктор 

юридичних наук, проф. Арістова І.В., яка запропонувала клопотати перед 

науково-координаційною радою Сумського НАУ про затвердження 

індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи 

здобувача наукового ступеня доктора філософії Жмакіна Сергія 

Андрійовича, а також наступної теми дисертаційного дослідження: 

«Адміністративно-правовий статус екологічного омбудсмена в контексті 

завдань сталого розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи». 



  

УХВАЛИЛИ:  
1. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії Жмакіна 

Сергія Андрійовича. 

2.  Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Жмакіна Сергія Андрійовича у наступній редакції: 

«Адміністративно-правовий статус екологічного омбудсмена в контексті  

 

6. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Яринка Руслана Валерійовича.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
Завідувач кафедри приватного та соціального права кандидат 

юридичних наук, доц. Кузнецова М.Ю., яка запропонувала клопотати перед 

науково-координаційною радою Сумського НАУ про затвердження 

індивідуального навчального плану, індивідуального плану наукової роботи 

здобувача наукового ступеня доктора філософії Яринка Руслана 

Валерійовича, а також наступної теми дисертаційного дослідження: 

«Інституційно-правове забезпечення розмінування земель 

сільськогосподарського призначення в Україні». 

  

УХВАЛИЛИ:  
1. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії Яринка 

Руслана Валерійовича. 

2.  Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Яринка Руслана Валерійовича у наступній 

редакції: «Інституційно-правове забезпечення розмінування земель 

сільськогосподарського призначення в Україні». 

 

7. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Зеленського Олексія Миколайовича 

  

ВИСТУПИЛИ: 
Завідувач кафедри міжнародних відносин кандидат економічних наук, 

доцент Волченко Н.В., яка запропонувала клопотати перед науково-



координаційною радою Сумського НАУ про затвердження індивідуального 

навчального плану, індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Зеленського Олексія Миколайовича, а 

також наступної теми дисертаційного дослідження: «Кримінально-правова 

політика України у сфері протидії корупційним правопорушенням в умовах 

євроінтеграції» 

  

УХВАЛИЛИ:  
1. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії Зеленського 

Олексія Миколайовича. 

2. Клопотати перед науково-координаційною радою Сумського НАУ 

про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Зеленського Олексія Миколайовича у наступній 

редакції: «Кримінально-правова політика України у сфері протидії 

корупційним правопорушенням в умовах євроінтеграції» 

 

8. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувача 

наукового ступеня доктора філософії Хомініча Миколи Сергійовича. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Завідувач кафедри правосуддя доктор юридичних наук, проф. 

Ясинок М.М., який запропонував клопотати перед науково-координаційною 

радою Сумського НАУ про затвердження індивідуального навчального 

плану, індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня 

доктора філософії Хомініча Миколи Сергійовича, а також наступної теми 

дисертаційного дослідження:: «Особливості судового розгляду майнових 

спорів у сфері земельних відносин». 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до затвердження індивідуальний навчальний план та 

індивідуальний план наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора 

філософії Хомініча Миколи Сергійовича 

2. Рекомендувати до затвердження тему дисертаційного дослідження 

Хомінічу Миколі Сергійовичу у наступній редакції: «Особливості судового 

розгляду майнових спорів у сфері земельних відносин». 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету                                    Роговенко О.В.                                                            
 
Вчений секретар вченої ради 

юридичного факультету                                    Михайліченко М.А. 


