
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 20 

23 жовтня 2019 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 
Про зміну тем дисертацій аспірантам кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права, доктора 

юридичних наук, професора Буханевича О. М., враховуючи рішення кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права від 22 жовтня 2019 

року, протокол № 3, і беручи до уваги інформацію аспірантів кафедри щодо 

зміни тем дисертацій, відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261,  

 
вчена рада вирішила: 

 
1. Інформацію завідувача кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права, доктора юридичних наук, професора Буханевича О. М. 
взяти до відома. 

2. Тему дисертаційного дослідження «Адміністративно-правове 
регулювання у сфері поводження з відходами» аспіранту Марцинкевичу 
Віталію Анатолійовичу за спеціальністю 081 Право, змінити, виклавши її в 
такому формулюванні: «Правове регулювання оподаткування пасивних 
доходів фізичних осіб в Україні» (науковий керівник – д.ю.н., професор 
Буханевич О. М.). 

3. Тему дисертаційного дослідження «Адміністративне судочинство у 
справах про порушення митних правил» аспіранту Марцинкевичу Сергію 
Анатолійовичу за спеціальністю 081 Право, змінити, виклавши її в такому 
формулюванні: «Правові засади забезпечення позову в адміністративному 
судочинстві» (науковий керівник – д.ю.н., доцент Самсін І. Л.). 

4. Тему дисертаційного дослідження «Адміністративні процедури як 
засіб запобігання корупції» аспіранту Синишину Олегу Романовичу за 
спеціальністю 081 Право, змінити, виклавши її в такому формулюванні: 
«Адміністративно-правові засади організації діяльності прокуратури в 
сучасних умовах реформування системи правосуддя України» (науковий 
керівник – д.ю.н., професор Буханевич О.М.). 

5. Тему дисертаційного дослідження «Консолідація територіальних 
громад в Україні: організаційно-правовий аспект» аспірантці Лебединській 



Ользі Юріївні за спеціальністю 081 Право, змінити, виклавши її в такому 
формулюванні: «Правове регулювання державного аудиту в Україні» 
(науковий керівник – д.ю.н., професор Суббот А. І.). 

6. Тему дисертаційного дослідження «Правове регулювання 
переміщення валютних цінностей через митний кордон України» аспірантці 
Паренте Любові Миколаївні за спеціальністю 081 Право, змінити, виклавши 
її в такому формулюванні: «Публічно-правові засади діяльності 
саморегульованих організацій» (науковий керівник – к.ю.н., доцент 
Сторожук І. П.). 

7. Тему дисертаційного дослідження «Механізми державного 
регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні» аспіранту 
Мартиненку Олександру Андрійовичу за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування, змінити, виклавши її в такому формулюванні: 
«Механізми державного управління біологічною безпекою» (науковий 
керівник – д.ю.н., проф. Суббот А. І.). 

8. Тему дисертаційного дослідження «Розгляд виборчих спорів у 
порядку адміністративного судочинства» аспіранту Бриндак Анастасії 
Миколаївні за спеціальністю 081 Право, змінити, виклавши її в такому 
формулюванні: «Джерела адміністративного процесуального права України» 
(науковий керівник – д.ю.н., доцент Самсін І. Л.). 

9. Тему дисертаційного дослідження «Суб’єкти адміністративно-
правового регулювання у сфері охорони навколишнього природного 
середовища в Україні» аспіранту кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права Базану Олександру Вікторовичу за 
спеціальністю 081 Право, уточнити, виклавши її в такому формулюванні: 
«Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів охорони 
навколишнього природного середовища» (науковий керівник – д.ю.н., 
професор Буханевич О.М.). 

 
 
 

Голова вченої ради     О. М. Буханевич 


