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є науковими фаховими виданнями України та включені до таких міжнародних науково-
метричних баз, як:  Index Copernicus, Academic Research Index – ResearchBib (Японія), 
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та Д 64.700.01 (Харківський національний університет внутрішніх справ). 
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- докторська дисертація Максіменцевої Надії Олександрівни «Публічне 
адміністрування в галузі використання і охорони надр в Україні» (13.12.2018); 
- докторська дисертація Калатура Максима Васильовича «Адміністративно-правові 
засади організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів» 
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- кандидатська дисертація Шевченка Тихона Віталійовича «Адміністративно-
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13.  Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
підготував 1 відгук на автореферат докторської дисертації Стрельченко Оксани 
Григорівни «Публічне адміністрування у сфері обігу лікарських засобів» (вересень 2019 
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15. Співробітництво з закордонними організаціями - З Інститутом публічного права 
університету Міколаса Ромеріса.   
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4. – Відгук на кандидатську дисертацію Шевченка Тихона Віталійовича 
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2019 р.); 
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6. Відгук наукового керівника на кандидатську дисертацію Полякова І.С. 
«Перегляд рішень окружних адміністративних судів в апеляційній інстанції» 
(травень 2019 р.) 
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Керівництво студентською науковою роботою: 
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки і практики» (м. Харків, 19 квітня 2019 р.): 

- Дуброва Г. О., студентка 2 курсу, 3 групи, міжнародно-правового 
факультету Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ІЗ 
ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ; 

- Стеценко В. Ю., студентка 2 курсу, 3 групи міжнародно-правового 
факультету Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, ЩОДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ. 

Інтернет-конференція «Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 
інноваційному суспільстві» (м. Харків, 26 лютого 2019): 

- Пономаренко В. О., студентка 5 курсу, 3 групи фінансово-правового 
факультету Національного юридичного університету імені Ярослава 
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