
Таблиця відповідності тематики досліджень аспірантів напряму 

(тематиці) досліджень наукових керівників 
 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Напрям (тематика) досліджень; 

тема дисертації/ дисертацій; 

публікації за останні 5 років  

(назва, ключові слова) 

ПІБ 

аспіранта 

Тема дисертації;  

публікації  

(назви, ключові слова) 

Манжула  

Андрій 

Анатолійович 

 

 

 

 

Напрям (тематика) 

досліджень: публічні органи на 

місцях, реформа публічного 

управління, фінансово-правові 

відносини, правопорядок. 

 

Тема дисертації/ дисертацій: 

1. Державне управління на 

місцевому рівні: адміністративно-

правовий аспект: дис. … канд. юр. 

наук: 12.00.07. Харків, 2003. 192 с.  

2. Адміністративно-правові 

засади організації діяльності 

науково-дослідних установ в 

Україні:  дис. ... д-ра юрид. наук : 

12.00.07. Харків, 2016. 402 с.  

 

Останні публікації:  

1. Манжула А. А. 

Інформаційне забезпечення 

фінансової децентралізації в 

Україні. Наукові записки. Серія: 

Право. 2019. Вип. 7. Спецвипуск. 

С. 34-38.    

Ключові слова: місцеве 

самоврядування, фінансова 

(фіскальна) децентралізація, 

інформаційне забезпечення, 

місцевий бюджет, реформа 

децентралізації, публічність та 

прозорість. 

2. Манжула А.А., Пузаков Д.В.  

Адміністративно-правове 

регулювання звернення громадян 

до органів місцевої влади як 

механізму забезпечення 

управління у соціальній сфері на 

місцевому рівні. Наукові записки. 

Серія: Право. 2019. Вип. 6. 

Спецвипуск  Том 2. С.4-9. 

Ключові слова: звернення 

громадян, органи місцевої влади, 

соціальна сфера, місцевий рівень, 

пропозиція (зауваження), заява 

(клопотання), скарга. 

Пузаков 

Дмитро 

Володими-

рович 

 

 

 

 

Тема дисертації:  

Адміністративно-правові 

засади соціально-економічного 

розвитку на місцевому рівні. 

 

Публікації  

1. Манжула А. А., Пузаков Д. В.  

Адміністративно-правове 

регулювання звернення громадян 

до органів місцевої влади як 

механізму забезпечення 

управління у соціальній сфері на 

місцевому рівні. Наукові записки. 

Серія: Право. 2019. Вип. 6. 

Спецвипуск. Том 2. С.4-9. 

Ключові слова: звернення 

громадян, органи місцевої влади, 

соціальна сфера, місцевий рівень, 

пропозиція (зауваження), заява 

(клопотання), скарга. 

2. Пузаков Д. В. Правові засади 

соціально-економічного розвитку 

в регіоні. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 8. 

С. 59-61. URL: 

http://lsej.org.ua/8_2020/15.pdf  

Ключові слова: соціально-

економічний розвиток, регіон, 

регіональна політика, місцеве 

самоврядування, децентралізація. 

3. Пузаков Д. В. Поняття 

соціально-економічного розвитку 

в регіоні. Наукові записки. Серія: 

Право. Вип. 9. 2020. С. 141-145. 

Ключові слова: регіон, 

регіональний розвиток, соціально 

економічний розвиток, територія, 

сталий соціально-економічний 

розвиток. 

4. Манжула А. А., Пузаков Д. В. 

Тенденції соціально-економічного 

розвитку регіонів: 

адміністративно-правовий аспект. 

Актуальні проблеми 

національного законодавства: 

http://lsej.org.ua/8_2020/15.pdf


3. Манжула А. А.   Фінансове 

забезпечення публічної служби та 

кадрова політика на місцевому 

рівні в умовах реформування 

публічного управління у 

соціально-економічній сфері. 

Вісник Академії праці, соціальних 

відносин і туризму. Серія: Право. 

2020. Вип. 3-4. С.86-93.   

Ключові слова: органи 

місцевого самоврядування, 

місцевий рівень, публічна служба, 

публічне управління, соціально-

економічні процеси, 

територіальна громада. 

   4. Манжула А. А., Пузаков Д. В. 

Тенденції соціально-

економічного розвитку регіонів: 

адміністративно-правовий аспект. 

Актуальні проблеми 

національного законодавства: 

збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

(м. Кропивницький, 10 лист. 

2020 р.). Частина 1. 

Кропивницький: ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, 2020. С. 74-77. 

збірник матеріалів всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 

Ч. 1. (м. Кропивницький, 10 

листопада 2020 р.). С. 74-77. 

5. Пузаков Д. В. Децентраліза-

ція: поняття, види, наслідки: Do 

desenvolvimento mundial como 

resultado de realizações em ciência e 

investigação científica: Coleção de 

trabalhos científicos «ΛΌГOΣ» com 

materiais da conferência 

científicoprática internacional (Vol. 

4), 9 de outubro de 2020. Lisboa, 

Portugal: Plataforma Científica 

Europeia. P. 26-30.  



Соболь  

Євген 

Юрійович 

Напрям (тематика) 

досліджень: публічно-правові 

спори, управління комунальною 

власністю, розгляд публічно-

правових спорів, управління. 

 

Тема дисертації/дисертацій:  

1. Діяльність органів публічної 

влади щодо реалізації і захисту 

прав та свобод інвалідів: 

адміністративно-правова теорія та 

практика : дис. … доктора юрид. 

наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2015. 

546 с.  

2. Адміністративно-правові 

основи взаємодії підрозділів 

органів внутрішніх справ і 

кримінально-виконавчих установ 

при надзвичайних ситуаціях: дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.07. 

Запоріжжя, 2010. 241 с. 

 

Останні публікації: 

1. Соболь Є. Ю. Управління 

комунальною власністю як 

передумова виникнення 

публічно-правових спорів. 

Наукові записки. Серія: Право. 

2020. Вип. 9. С.84-88. 

Ключові слова: публічне 

управління, управління 

комунальною власністю, 

адміністративне судочинство, 

публічно-правовий спір 

   2. Скляренко І. В., Соболь Є. Ю. 

Особливості управління 

комунальною власністю як 

предмету публічно-правових 

спорів. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 3. 

С. 265-269. 

Ключові слова: публічне 

управління; управління 

комунальною власністю; 

адміністративне судочинство; 

публічно-правовий спір, предмет 

публічно-правового спору 

   3. Соболь Є. Ю., Скляренко І. В. 

Публічно-правові спори у сфері 

управління комунальною 

власністю, пов’язані із захистом 

прав осіб з інвалідністю. Наукові 

Скляренко 

Ігор 

Васильович 

Тема дисертації:  

Особливості розгляду 

публічно-правових спорів у сфері 

управління комунальною 

власністю 

 

Публікації: 

1. Skliarenko I. Procedural 

features of commence administrative 

proceedings in the field of communal 

property management in Ukraine. 

Public Administration and Law 

Review. Issue 1(5), 2021. P. 116-126. 

Key words: management of 

communal property, stage of 

administrative process, public law 

dispute, administrative proceedings, 

commence of proceedings 

2. Skliarenko I.  Public legal 

disputes in communal property 

management: essence and 

administrative-procedural features. 

European Reforms Bulletin. 2020 

№ 4. P. 108-113. 

Key words: public-law disputes, 

communal property management, 

administrative proceedings, public 

interest, municipal interest, public 

power administrative functions 

   3. Скляренко І. В., Соболь Є. Ю. 

Особливості управління 

комунальною власністю як 

предмету публічно-правових 

спорів. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 3.  

С. 265-269. 

Ключові слова: публічне 

управління; управління 

комунальною власністю; 

адміністративне судочинство; 

публічно-правовий спір, предмет 

публічно-правового спору  

4. Скляренко І. С. Поняття та 

ознаки органу місцевого 

самоврядування як учасника 

публічно-правових спорів у сфері 

управління комунальною 

власністю. Наукові записки. Серія: 

Право. 2019. Вип. 7. С. 117-122. 

Ключові слова: органи 

місцевого самоврядування, 

адміністративне судочинство, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


записки. Серія: Право. Вип. 6. 

Спецвипуск. Том 1. 2019. С.33-37.  

Ключові слова: органи 

місцевого самоврядування, 

адміністративне судочинство, 

публічно-правові спори, 

управління комунальною 

власністю, особи з інвалідністю 

4. Соболь Є. Ю. Формування 

правової категорії «суб’єкт 

публічної адміністрації». 

Актуальні проблеми 

правознавства. 2018. Вип. 4 (16). 

С. 86-93. 

Ключові слова:  публічна 

адміністрація, органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, адміністративна 

реформа 

5. Соболь Є. Ю. Визначення 

поняття та переліку суб’єктів 

публічної адміністрації в 

контексті реалізації положень 

адміністративної реформи. 

Наукові записки. Серія : Право. 

2018. Вип. 5. С. 49-55. 

Ключові слова: публічна 

адміністрація,  органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, адміністративна 

реформа. 

публічно-правові спори, 

управління комунальною 

власністю, комунальна власність 

6. Поняття, ознаки та види 

комунальної власності як виду 

публічного майна, 2019. 

Ключові слова: публічне майно, 

комунальна власність, об’єкти 

комунальної власності, власність 

територіальних громад  

7. Підстави участі органів 

місцевого самоврядування у 

розгляді публічно-правових 

спорів у сфері управління 

комунальною власністю, 2018. 

Ключові слова: підстави участі 

в адміністративному судочинстві, 

органи місцевого самоврядування, 

адміністративне судочинство, 

публічно-правові спори, 

управління комунальною 

власністю. 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Соболь  

Євген 

Юрійович 

Напрям (тематика) 

досліджень: державна політика, 

забезпечення прав і свобод, особа 

з інвалідністю. 

 

Тема дисертації/дисертацій:  

1. Діяльність органів публічної 

влади щодо реалізації і захисту 

прав та свобод інвалідів: 

адміністративно-правова теорія та 

практика : дис. … доктора юрид. 

наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2015. 

546 с.  

2. Адміністративно-правові 

основи взаємодії підрозділів 

органів внутрішніх справ і 

кримінально-виконавчих установ 

при надзвичайних ситуаціях: дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.07. 

Запоріжжя, 2010. 241 с. 

 

Останні публікації: 

1. Соболь Є. Ю. Аналіз судової 

практики захисту прав і свобод 

інвалідів в адміністративному 

судочинстві. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 2. 

С. 155-158. 

Ключові слова: інвалід, 

громадянин, судовий захист, 

принципи, засади, нормативно-

правові акти 

 

Кіблик  

Дар’я 

Володимирів

на 

Тема дисертації:  

Адміністративно-правові 

засади формування та реалізації 

державної політики щодо 

забезпечення прав і свобод осіб з 

інвалідністю. 

 

Публікації:  

1. Кіблик Д. В., Соболь Є. Ю. 

Кодифікація законодавства у 

напрямі реалізації і захисту прав та 

свобод осіб з інвалідністю. 

Наукові записки. Серія: Право. 

Вип. 6. Спецвипуск. 2019. С. 4-7. 

2. Kiblyk D. V. Establishment of 

state policy on ensuring the rights 

and freedoms of persons with 

disabilities: historical and legal 

review. Public Administration and 

Law Review, Issue 1 (5), 2021 

С. 105-111. 

3. Кіблик Д. В. Принципи 

формування та реалізації 

державної політики щодо 

забезпечення прав і свобод осіб з 

інвалідністю. Юридичний 

науковий електронний журнал. 

2021. № 3. С. 199-201. 

4. Кіблик Д. В., Соболь Є. Ю. 

Реалізація та захист  прав та 

свобод осіб з інвалідністю : 

проблеми та перспективи. 
Актуальні проблеми 

національного законодавства: 

збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 

м. Кропивницький, 17 квітня 2020 

року. Частина 1. С. 109-112. 

5. Кіблик Д. В., Соболь Є. Ю. 

Систематизація законодавства 

щодо реалізації щодо захисту прав 

і свобод осіб з інвалідністю. 



 Актуальні проблеми 

національного законодавства: 

збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 

м. Кропивницький, 17 квітня 2020 

року. Частина 1. С.109-112. 

  6. Кіблик Д. В. Адміністративно-

правові засади державної політики 

щодо забезпечення прав і свобод 

осіб з інвалідністю. V 

Міжнародна науково-практична 

online конференція 

«Реформування правової системи 

в контексті євроінтеграційних 

процесів». м. Хмельницький, 20-

21 травня 2021 р. С. 283-287. 

Юрах  

Віталій 

Михайлович 

Напрям (тематика) 

досліджень:  

фінансово-правові відносини, 

страхування, громадські 

формування, органи виконавчої 

влади, адміністративна реформа. 

 

Тема дисертації/ дисертацій: 

1. Фінансово-правові засади 

страхування в Україні: дис. … 

канд. юр. наук: 12.00.07. Одеса, 

2008. 200 с.  

2. Адміністративно-правове 

регулювання участі громадськості 

в підвищенні ефективності 

функціонування органів 

виконавчої влади: дис. … д-ра 

юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 

2020. 431 с. 

 

Останні публікації:  

1. Юрах В. М. Довіра до 

органів державної влади: ОЕСР. 

Науковий вісник публічного та 

приватного права. 2020. Випуск 1. 

С. 135–140.  

Ключові слова: довіра, органи 

державної влади, органи 

виконавчої влади, ОЕСР, участь 

громадськості. 

2. Юрах В. М. Суб’єкти 

адміністративно-правового 

забезпечення участі 

громадськості в підвищенні 

ефективності функціонування 

органів виконавчої влади. 

Мартинюк 

Євгеній 

Ярославович 

Тема дисертації: 

 Адміністративна відповідальність 

посадових осіб за невиконання 

законних вимог прокурора. 

 

Публікації:  

1. Мартинюк Є. Я. Історико-

правова розвідка з пошуку 

праобразів інституту прокуратури 

в юстиції стародавнього Єгипту. 

Наукові записки. Серія : Право. 

2020. Вип. 9. Кропивницький, 

2020. С. 18 – 22. 

2. Мартинюк Є. Я. Підвалини 

інституту прокуратури в юстиції 

стародавньої Греції. Актуальні 

проблеми національного 

законодавства: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції з 

міжнародною участю, 

м. Кропивницький, 10 листопада 

2020 р. Частина1. Кропивницький, 

2020. С. 17 – 20. 

  



Науковий вісник публічного та 

приватного права. 2019. Вип. 4. 
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