
Орієнтовна тематика дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора 

філософії для вступників до ад’юнктури (аспірантури) у 2022 році 

 

1. Проблематика ґендеру в антропології та аксіології права. 

2. Принципи толерантності в аксіоматиці права. 

 

За науковим напрямом 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових вчень 

1. Система правоохоронних органів України в період державного 

відродження (1917 – 1921 рр.). 

2. Перегляд судових рішень у процесуальному праві України (X ст. – 

перша половина XVIII ст.). 

3. Судочинство в цивільних справах на території України (X ст. – перша 

половина XVIII ст.). 

4. Становлення та розвиток інституту захисту прав дитини в судочинстві 

України (X ст. – перша половина XVIII ст.). 

За науковим напрямом 12.00.05 – трудове право; право соціального 

забезпечення 

1. Роль профспілок у забезпеченні охорони і захисту трудових прав 

працівників. 

2. Локальні нормативні акти роботодавця в системі джерел трудового 

права України. 

3. Розвиток колективно-договірного регулювання трудових відносин в 

Україні. 

 

За науковим напрямом 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право 

1. Правове регулювання діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення законності і правопорядку. 



2. Правове регулювання діяльності місцевих державних 

адміністрацій щодо забезпечення законності і правопорядку. 

3. Правове забезпечення надання адміністративних послуг 

підрозділами Національної поліції України. 

4. Правові засади застосування превентивних поліцейських заходів. 

5. Правові засади застосування поліцейських заходів примусу. 

6. Адміністративно-правове забезпечення діяльності підрозділів 

повітряної підтримки Національної поліції України. 

7. Адміністративно-правовий режим обміну інформацією між 

органами Національної поліції України та правоохоронними органами 

8. Адміністративно-правові засади забезпечення публічної безпеки і 

порядку підрозділами поліції у місцевостях, звільнених з тимчасової окупації 

9. Адміністративно-правові засади запобігання управлінським 

ризикам в діяльності Національної поліції України 

10. Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення 

діяльності Національної поліції України  

11. Адміністративно-правові засади організації взаємодії 

Національної поліції України із публічною адміністрацією в умовах воєнного 

стану 

12. Адміністративно-правові засади організації та діяльності 

Національної поліції України в умовах воєнного стану 

13. Адміністративно-правові засади реалізації антикорупційної 

політики держави в діяльності Національної поліції України 

14. Адміністративно-правові засади тактики забезпечення публічної 

безпеки та порядку 

15. Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням серед 

дітей. 

16. Адміністративно-юрисдикційні провадження в діяльності 

Національної поліції України 



17. Гарантії законності застосування поліцейськими заходів, що 

обмежують права і свободи людини, в умовах воєнного стану 

18. Забезпечення законності застосування поліцією заходів 

адміністративного примусу 

19. Забезпечення транспарентності в діяльності Національної поліції 

України: адміністративно-правові засади 

20. Інтеграція гендерних підходів в МВС: адміністративно-правовий 

аспект 

21. Надзвичайні адміністративно-правові режими в діяльності 

Національної поліції України  

22. Провадження щодо розробки та прийняття управлінських рішень 

в діяльності Національної поліції України 

23. Процесуальні форми адміністративної діяльності Національної 

поліції України  

24. Адміністративно-правове забезпечення захисту 

військовослужбовців і членів їх сімей. 

25. Адміністративно-правове регулювання обігу віртуальних активів. 

 

За науковим напрямом 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

1. Особливості документування та розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень, вчинених умовах воєнного стану. 

2. Проведення слідчих (розшукових) дій на тимчасово окупованих 

територіях. 

3. Методика розслідування шахрайств, пов’язаних із діяльністю 

громадських (релігійних) організацій. 

4. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти 

довкілля. 



5. Процесуальні особливості та алгоритм дій щодо можливостей 

відновлення втрачених в районах проведення бойових дій матеріалів 

кримінальних проваджень. 

6. Правова регламентація, підстави та умови проведення обшуку 

особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. 

7. Випадки та підстави затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину без ухвали слідчого судді. 

8. Допустимість доказів, які отримані внаслідок проведення НСРД, 

випадку зміни кваліфікації кримінального правопорушення. 

9. Діти як учасники досудового розслідування у кримінальному 

процесі 

10. Міжнародно-правові стандарти захисту прав і свобод дітей у 

кримінальному провадженні 

11. Система негласних слідчих (розшукових) дій  

12. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у 

кримінальному провадженні  

13. Методика розслідування умисних вбивств з кваліфікованим 

складом 

14. Методика розслідування необережних кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров'я особи. 

15. Тактика слідчих (розшукових) дій під час досудового 

розслідування умисних вбивств з привілейованим складом. 

 


