
Рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 17.051.053 
про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада Запорізького національного університету, 
Міністерства освіти і науки України, місто Запоріжжя прийняла рішення про 
присудження ступеня доктора філософії галузі знань 08 Право Полякову 
Родіону Борисовичу на підставі прилюдного захисту дисертації «Інститут 
банкрутства (неспроможності) в Україні та Німеччині: порівняльно- 
правове дослідження» за спеціальністю 081 Право.

«22» вересня 2022 року.

Родіон Борисович Поляков 1997 року народження, громадянин 
України, освіта вища: у 2020 році закінчив із відзнакою Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Право», 
професійна кваліфікація — юрист; у 2020 році закінчив із відзнакою 
Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 
«Міжнародне право», професійна кваліфікація — магістр міжнародного права, 
юрист-міжнародник, перекладач.

Не працює.
З 2021 року аспірант Запорізького національного університету за 

спеціальністю 081 Право (денна форма навчання).
Дисертацію виконано у Запорізькому національному університеті, 

Міністерства освіти і науки України, місто Запоріжжя.
Науковий керівник: Радзивілюк Валерія Вікторівна, доктор юридичних 

наук, професор, Навчально-науковий інститут права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри 
економічного права та економічного судочинства.

Здобувач має 25 наукових публікацій за темою дисертації, з них 
1 одноособова монографія, 11 статей, включені на дату опублікування до 
переліку наукових фахових видань України, 1 стаття в періодичному 
науковому виданні іноземної держави (Словаччина), 7 праць в інших 
виданнях, 5 тез виступів на міжнародних науково-практичних конференціях.

1. Поляков Р. Підстави відкриття провадження у справі про 
банкрутство (неспроможність) в Україні та в Німеччині. Підприємництво, 
господарство і право. 2020. № 8. С. 87-94.

ООІ: Ьирз://сіоі.ог§/10.32849/2663-5313/2020.8.14
Ьйр://р§р-іоита1.кіеу.иа/агсЬІУе/2020/8/15.рсіґ



2. Поляков Р. Підстави і наслідки закриття провадження в справі про 
неплатоспроможність фізичної особи (на прикладі України та Німеччини). 
Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. Вип. 5. Т. 1. С. 24-

31.
БОЇ: Ьйрз://с1оі.ог§/10.32844/2618-1258.2021.5.1.5
Ьйр://пуррр.їп.иа/уір/2021/5/рагі_1/5 .рсії
3. Поляков Р. Становлення конкурсного процесу (процедури 

банкрутства) та його розвиток у 1990-х роках в незалежній Україні.
Економіка та право. 2020. № 3 (58). С. 27—33.

БОЇ: Ьйрз://(1оі.ог§/10.15407/есоп1а\у.2020.03.027
Шр://есопотіс1а^.кіеу.иа/іпдех.рЬр/есопотіс1а\у/аг1;іс1е/уіе\¥/995
У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та

присутні на захисті фахівці:
-  Самойленко Георгій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри цивільного права Запорізького національного 
університету -  оцінка позитивна, зауважень, які б знижували науково-
практичну оцінку роботи немає;

-  Ткалич Максим Олегович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного права Запорізького національного університету -  оцінка 
позитивна, зауважень, які б знижували науково-практичну оцінку роботи

немає;
-  Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки 
Донецького державного університету внутрішніх справ -  оцінка позитивна, 
зауважень, які б знижували науково-практичну оцінку роботи немає;

-  Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри господарського права і процесу Національного 
університету «Одеська юридична академія» -  оцінка позитивна, зауважень,
які б знижували науково-практичну оцінку роботи немає;

-  Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного права та правосуддя Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова -  оцінка позитивна, 
зауважень, які б знижували науково-практичну оцінку роботи немає.



«За» -  5 членів ради,
«Проти» -  немає,
«Утримався» -  немає.

На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована 
вчена рада присуджує Родіону Борисовичу Полякову ступінь доктора 
філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право.

Результати відіфитого голосування:
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