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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

(відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167) 

01 Освіта/Педагогіка 
Тітова Анастасія В’ячеславівна, аспірант Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема 
дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх 
сімейних лікарів із використанням веб-технологій», (015 Професійна 
освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.001 у Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, (м. 
Полтава, вул. Остроградського 2,  (053) 252-17-52). Науковий 
керівник: Гриньова М. В., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту 
імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
Чжан Ювень, аспірантка Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
полікультурної компетентності студентів в університетах КНР», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.001 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. 
Сковороди, (м. Харків, вул. Алчевських, 29,  (057) 700-35-27). 
Науковий керівник: Ткачова Н. О., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди 
Сажієнко Олександр Петрович, аспірант, викладач кафедри 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 
тема дисертації: «Формування фахової компетентності бакалаврів 
сфери комп’ютерних технологій у процес професійної підготовки», (015 
Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.003 у 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини (м. Умань, вул. Садова 2,  (050) 988-72-91). Науковий 
керівник: Коберник О. М., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

07 Управління та адміністрування 
Баранюк Юрій Романович, молодший науковий співробітник 
Київського національного торговельно-економічного університету, тема 
дисертації: «Державний фінансовий контроль в умовах інституційних 
трансформацій», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.001 у Київському національному 
торговельно-економічному університеті, (м. Київ, вул. Кіото 19,  (044) 
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531-49-89). Науковий керівник: Волосович С. В., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Буздиган Марія Олександрівна, аспірантка кафедри Одеського 
національного економічного університету, тема дисертації: «Внутрішні 
фактори підвищення ділової активності підприємств», (076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.055.001 у Одеському національному економічному 
університеті (м. Одеса, вул. Преображенська, 8,  (097) 544-20-85). 
Науковий керівник: Янковий О. Г., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності Одеського національного економічного 
університету 
Сніткіна Ірина Анатоліївна, самозайнята особа, арбітражний 
керуючий, тема дисертації: «Аналітичне забезпечення управління 
платоспроможністю підприємства», (071 Облік та оподаткування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.055.003 у Одеському національному 
економічному університеті (м. Одеса, вул. Преображенська, 8,  (097) 
544-20-85). Науковий керівник: Волкова Н. А., кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу Одеського 
національного економічного університету 
Вейц Олександр Ігорович, старший оперуповноважений з особливо 
важливих справ  відділу Оперативного управління, Головне управління 
Державної фіскальної служби у Харківській області, тема дисертації: 
«Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів 
клієнтів банку», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.001 у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Лебідь О. В., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

 

08 Право 
Серветник Анна Геннадіївна, приватний нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу Харківської області, тема дисертації: 
«Виконавчий напис нотаріуса як спосіб реалізації нотаріальної форми 
захисту цивільних прав», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.006 у Національній академії внутрішніх справ (м. Київ, пл. 
Солом’янська, 1,  (093) 151-92-11). Науковий керівник: Чурпіта Г. В., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного 
права і процесу Національної академії внутрішніх справ 
Назарко Юлія Вячеславівна, приватний підприємець, тема 
дисертації: «Конституційне право на охорону здоров’я в Україні та 
державах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження», 
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(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.007 у Національній 
академії внутрішніх справ (м. Київ, пл. Солом’янська, 1,  (093) 151-92-
11). Науковий керівник: Камінська Н. В., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри конституційного права та прав людини 
Національної академії внутрішніх справ 
Білик Оксана Анатоліївна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Правове 
регулювання часткового безробіття в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.004 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13,  (044) 239-31-41). Науковий керівник: Венедіктов С. В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Бабич Надія Олександрівна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Правове 
регулювання трудових відносин суддів», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.003 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 
239-31-41). Науковий керівник: Занфірова Т. А., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Кроленко Дмитро Юрійович, менеджер зі стратегічного розвитку ТДВ 
«Житлобуд-2», тема дисертації: «Адміністративно-правове 
забезпечення управління проектами регіонального розвитку», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.007 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27,  (057) 739-82-99). Науковий керівник: Бандурка О. М., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
держави і права Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
Крижановський Микола Валентинович, юрисконсульт, фізична 
особа-підприємець Самойлов О.А., тема дисертації: «Заходи 
кримінально-правового характеру: сутність та форми», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.006 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27,  (057) 739-82-99). Науковий керівник: Ященко А. М., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 
права і кримінології Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
Байрачна Марина Ігорівна, провідний фахівець відділу Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені 
Петра Василенка, тема дисертації: «Права та обов’язки подружжя за 
Сімейним кодексом України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 64.086.001 у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого, (м. Харків, вул. Пушкінська, 77,  (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Надьон В. В., доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

 

10 Природничі науки 
Катишева    Вікторія    В’ячеславівна, аспірант кафедри екології та 
збалансованого природокористування Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Підвищення рівня 
екологічної безпеки атмосфери поглинанням вуглекислого газу 
хлорофілвмісними мікроводоростями», (101 Екологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.052.004 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 12,  (097) 213-43-81). 
Науковий керівник: Дячок В. В., д.т.н., професор, професор  кафедри 
екології та збалансованого природокористування Національного 
університету «Львівська політехніка» 

 

11 Математика та статистика 
Лавренюк Микола Сергійович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Моделі та методи глибинного навчання 
для задач геопросторового аналізу», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ ДФ 26.002.001 у Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (м. Київ, просп. Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Новіков О. М., доктор технічних наук, професор, 
директор Фізико-технічного інституту Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 

22 Охорона здоров’я 
Сочнєва Анастасія Львівна, аспірантка Харківського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Антеградні ендобіліарні 
втручання в комплексному хірургічному лікуванні пацієнтів із 
захворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною 
жовтяницею», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.001 у Харківському національному медичному університеті 
(м. Харків, пр.. Науки, 4,  (057) 707-73-27). Науковий керівник: 
Бойко В. В., доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут 
загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» 

 

 

27 Транспорт 
Коломієць Оксана Михайлівна, аспірант Державного університету 
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інфраструктури та технологій, тема дисертації: «Моделі та методи 
автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у 
різноманітних умовах експлуатації», (271 Річковий та морський 
транспорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.820.001 у Державному 
університету інфраструктури та технологій (м. Київ, вул. Кирилівська, 
9.,  (044) 360-62-55). Науковий керівник: Тимощук О. М., доктор 
технічних наук, професор, директор ННІ Державного університету 
інфраструктури та технологій 

 

29 Міжнародні відносини 
Хмельова Ілона Євгеніївна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Юридична 
природа інституту визнання в міжнародному праві та сучасна практика 
його застосування», (293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.002 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 239-31-
41). Науковий керівник: Мицик В. В., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

 


