ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

адміністративного та господарського
ародився 28 вересня 1963 р.
права ЗНУ.
в м. Дніпропетровську. В 1991 р.
В 1996 р. захистив дисертацію на здозакінчив перший факультет Кибуття наукового ступеня кандидата юриївської вищої школи МВС СРСР за спецідичних наук за спеціальністю 12.00.07
альністю «Правознавство» та продовжив
«Адміністративне право і процес; фінанроботу на посадах адміністративної
сове право; інформаційне право» на тему
служби міліції УВС Дніпропетровської
«Адміністративно-правова охорона банківобласті. Протягом 1996–1998 рр. праської системи України та шляхи її вдоскоцював у Дніпропетровському училищі
налення». В 2004 р. за тією ж спеціальністю
міліції МВС України: викладачем цизахистив докторську дисертацію на тему
клу адміністративного права, началь«Предмет і об’єкт адміністративного
ником циклу адміністративного права.
права України: характеристика категоВ 1998–2001 рр. очолював кафедру адмірій в умовах системного реформування».
ністративного права та адміністративної
В 2001 р. йому присвоєно вчене звання додіяльності Дніпропетровського юридичКУРІННИЙ
цента, а в 2007 р. — професора.
ного інституту МВС України.
Євген Володимирович
У 2004–2006 рр. обіймав посаду проНапрями наукових досліджень: проб
Доктор юридичних наук,
фесора
кафедри
адміністративного
леми розвитку теорії українського ад
професор
права Юридичної академії МВС Украміністративного права та наукового
їни. В 2006–2008 рр. був професором кафедри адмі- забезпечення заходів адміністративної реформи.
ністративного права та адміністративної діяльності
Автор 250 наукових і навчальних праць, серед яких:
ДДУВС. У 2008–2010 рр. — професор кафедри конститу- «Предмет і об’єкт адміністративного права України» (2004),
ційного та адміністративного права Класичного приват- «Адміністративна реформа у контексті інших системних
ного університету, а в 2010–2011 рр. — професор кафедри трансформацій в Україні» (2005), монографія «Адміністракримінально-правових дисциплін Академії митної служби тивно-правові засади медичного забезпечення органів внуУкраїни. В 2011–2016 рр. обіймав посаду провідного на- трішніх справ України» — у співавторстві (2010) та ін.
укового співробітника НДІ вивчення проблем злочинПідготував двох кандидатів юридичних наук.
ності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії
Відзначений багатьма державними та відомчими
правових наук України. З 2016 р. — професор кафедри нагородами.

Н

органів Запорізької міської ради, завідуваародився 23 липня 1969 р.
чем відділу з питань внутрішньої політики
в м. Краматорську Донецької обміської ради (6 ранг державного служласті. В 1986 р. закінчив Запобовця, 3 категорія).
різьку середню школу № 63. З відзнакою
З 2003 р. є членом спеціалізованої
закінчив вище професійне училище № 38.
У 1987 р. вступив на історичний факультет
вченої ради К.17.051.01 ЗНУ. Після пере
Запорізького державного університету.
реєстрації в 2009 р. став головою спеВ 1993 р. закінчив історичний факультет
ціалізованої вченої ради К.17.051.05
ЗДУ. В 1993–1996 р. — керівник авторської
(спеціальність 09.00.03 «Соціальна фіпрограми «Школа виживання» ЦД та ЮТ
лософія та філософія історії»). Під його
Шевченківського району м. Запоріжжя.
керівництвом захищено десять кандидатЗасновник і директор (з 1996 р.) першого
ських та одну докторську дисертації.
в Україні Запорізького обласного центру
З 2012 р. є головою Дослідницького
патріотичного виховання молоді при Закомітету з соціального прогнозування
ЛЕПСЬКИЙ
порізькій ОДА.
Соціологічної асоціації України. Має
Максим
Анатолійович
У 1997 р. у спеціалізованій вченій раді
більше ніж 159 наукових робіт, серед
ЗДУ захистив кандидатську дисертацію
яких монографії, статті та методичні
Доктор філософських наук,
на тему «Взаємозв’язок життя та смерті:
рекомендації. Член рад: соціально-
професор
проблема виживання», а в 2006 р. в Інстиекономічного розвитку м. Запоріжжя,
туті вищої освіти АПН України — докторську дисертацію «Січової ради» газети «Запорізька січ», Координаційна тему «Взаємозв’язок оптимізму та песимізму: проблема ної ради політичних партій та громадських об’єднань
соціальної перспективи».
Запорізької облдержадміністрації, КоординаційЗ 1993 р. працює в ЗДУ. З 2003 р. — в. о. декана факуль- ної ради з питань патріотичного виховання молоді
тету, а з 2004 р. — декан факультету соціології та управ- при голові Запорізької обласної ради. Нагороджений
ління. З січня 2005 р. по березень 2015 р. — завідувач грамотами Міністерства освіти і науки України, Запокафедри соціології ЗНУ.
різької ОДА та Запорізької обласної ради, почесним
У 2002–2003 рр. працював начальником Управління знаком Товариства сприяння оборони України, орз питань внутрішньої політики Запорізької ОДА, заступ- денами «За заслуги перед Запорізьким краєм» III та
ником міського голови з питань діяльності виконавчих ІІ ступенів.
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