
Повідомлення 

про прийняття дисертації до розгляду 

 

Прізвище, ім’я, та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – 

Кібальник Станіслав Олегович 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса Національної академії правових наук України 

Тема дисертації та дата її затвердження – «Кримінологічна характеристика 

та запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон 

України», затверджена 01 листопада 2017 р. 

Код та назва спеціальності – 081 «Право» 

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право» 

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 64.502.001 

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), 

підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи) – Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, Міністерство освіти і науки 

України, 61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 49, тел. (057) 715-62-08 

Науковий керівник – Голіна Володимир Васильович, доктор юридичних 

наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий 

співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України 

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 06 листопада 2020 р. 

Висновок наукового керівника підготовлений: 03 листопада 2020 р. 

Фаховий семінар проведений: 15 січня 2021 р., відділ кримінологічних 

досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлений: 15 січня 2021 р. 

Документи подані здобувачем до ради: 01 квітня 2021 р. 

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 

розміщена на офіційному сайті ЗВО (наукової установи): 02 квітня 2021 р. 

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії дотримано. 

Захист дисертації планується: 21 травня 2021 р., об 11 год. 00 хв., Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України (61002, Україна, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 49) 

 

Голова 

спеціалізованої вченої ради ДФ 64.700.020 

доктор юридичних наук, доцент            Юрій 

ДАНИЛЬЧЕНКО 

 


