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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 
Виспінська Наталія Михайлівна, аспірантка Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
тема дисертації: «Формування у майбутніх фахівців музичного 
мистецтва професійно орієнтованої англомовної лексичної 
компетентності в аудіюванні», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.053.001 у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
(м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2,  (035) 243-58-80). Науковий 
керівник: Лабінська Б. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

 

03 Гуманітарні науки 
Лисинюк Марина Віталіївна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Мова як форма 
буття української культури», (034 Культурологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.807.001 у Київському національному університеті культури і 
мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36,  (097) 719-21-44). 
Науковий керівник: Пилипів В. І., кандидат історичних наук, доцент, 
ректор ПВНЗ «Київський університет культури» 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Куценко Євгенія Костянтинівна, провідний аналітик з казначейських 
операцій, ПрАТ «Київстар», тема дисертації: «Розвиток ціннісно-
орієнтованого управління підприємством (за матеріалами 
телекомунікаційних підприємств України)», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.002 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(м. Київ, пр. Перемоги 54/1,  (067) 287-88-66). Науковий керівник: 
Швиданенко Г. О., кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Комарова Наталія Вікторівна, асистент кафедри Білоцерківського 
національного аграрного університету, тема дисертації: 
«Інституціональне забезпечення збалансованого використання та 
охорони земель сільськогосподарського призначення», (051 
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.001 у Інституті 
агроекології і природокористування (м. Київ, вул. Метрологічна,12, 
 (044) 522-67-55). Науковий керівник: Дребот О. І., доктор 
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економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач 
відділу інституціонального забезпечення природокористування 
Інституту агроекології і природокористування  
Скрипник Лілія Русланівна, асистент кафедри Національного 
авіаційного університету, тема дисертації: «Екологобезпечне 
використання земель авіаційного транспорту», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.002 у Інституті агроекології і 
природокористування НААН (м. Київ, вул. Метрологічна,12,  (044) 
522-67-55). Науковий керівник: Новаковська І. О., доктор економічних 
наук, доцент, завідувач кафедри землеустрою та кадастру 
Національного авіаційного університету 

 

07 Управління та адміністрування 
Хань Сінмен, аспірант Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка, тема 
дисертації: «Організаційно-економічний механізм розвитку експортного 
потенціалу підприємств агропромислового виробництва», (073 
Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.832.001 у 
Харківському національному технічному університеті сільського 
господарства імені Петра Василенка, (м. Харків, вул. Алчевських, 44, 
 (057) 700-38-88). Науковий керівник: Орел В. М., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та 
менеджменту Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка 

 

08 Право 
Рудницький Іван Львович, начальник Управління Служби безпеки 
України у Закарпатській області, тема дисертації: «Особливості 
виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що 
вчиняються організованими злочинними групами», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.003 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 
12,  (032) 258-27-12. Науковий керівник: Канцір В. С., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і 
процесу Національного університету «Львівська політехніка» 
Матяшовська Роксолана Юріївна, аспірант Національного 
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Гарантії прав 
осіб дошкільного віку в глобалізаційному суспільстві», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.002 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 
12,  (032) 258-27-12). Науковий керівник: Жаровська І. М., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії та 
філософії права Національного університету «Львівська політехніка» 
Титаренко Марина Володимирівна, аспірант Запорізького 
національного університету, тема дисертації: «Стимули у службовому 
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праві України: питання теорії та практики», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 17.051.004 у Запорізькому національному університеті, 
(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 220-97-48). Науковий 
керівник: Коломоєць Т. О., доктор юридичних наук, професор, декан 
юридичного факультету Запорізького національного університету 
Шимон Олександра Миколаївна, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Обмеження та заборони як засоби 
запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним із 
корупцією, у діяльності державних службовців в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.005 у Запорізькому 
національному університеті, (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
 (061) 220-97-48). Науковий керівник: Коломоєць Т. О., доктор 
юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 
Запорізького національного університету 
Мандриченко Юлія Олександрівна, головний спеціаліст відділу 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 
тема дисертації: «Правові гарантії діяльності органів фінансового 
контролю в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.503.003 у Науково-дослідному інституті публічного права, 
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2А,  (044) 228-10-31). Науковий керівник: 
Савченко Л. А., доктор юридичних наук, професор, віце-президент з 
наукових та юридичних питань ПЗВО «Київський міжнародний 
університет» 
Зіньковський Ігор Петрович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів 
забезпечення кримінального провадження», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.001 у Національному 
університеті «Одеська юридична академія», (м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23,  (067) 484-10-37). Науковий керівник: Гловюк І. В., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

10 Природничі науки 
Осіновий Геннадій Геннадійович, начальник відділу ДП 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», тема дисертації: 
«Методи активного і пасивного захисту малорозмірних наземних 
об’єктів від матричних радіометричних пасивно-активних систем 
виявлення міліметрового діапазону», (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.001 у 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 
майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: 
Биков В. М., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики 
Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна 
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20 Аграрні науки та продовольство 
Яценко Вячеслав Васильович, викладач кафедри Уманського 
національного університету садівництва, тема дисертації: «Оптимізація 
елементів технології вирощування часнику озимого в умовах 
Правобережного Лісостепу України», (201 Агрономія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 74.844.001 у Уманському національному університеті 
садівництва (м. Умань, вул. Інститутська, 1,  (047) 443-20-11). 
Науковий керівник: Улянич О. І., доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри овочівництва Уманського національного 
університету садівництва 

 

22 Охорона здоров’я 
Новікова Любов Вікторівна, аспірант Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Клініко-параклінічна 
характеристика та прогнозування виходу гострого періоду повторного 
мозкового ішемічного півкульового інсульту», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.003 у Запорізькому державному 
медичному університеті (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26,  (061) 
224-40-86). Науковий керівник: Козьолкін О. А., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри нервових хвороб Запорізького 
державного медичного університету 
Зубрик Ірина Віталіївна, аспірант Запорізького державного медичного 
університету, тема дисертації: «Діагностика та вибір тактики лікування 
хворих на первинний гіперальдостеронізм», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.004 у Запорізькому державному 
медичному університеті (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26,  (061) 
224-60-86). Науковий керівник: Никоненко А. О., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії Запорізького 
державного медичного університету 
Кубрак Михайло Анатолійович, асистент кафедри Запорізького 
державного медичного університету, тема дисертації: «Медичні 
аспекти симультанних оперативних втручань в ендокринній хірургії», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.005 у 
Запорізькому державному медичному університеті (м. Запоріжжя, пр. 
Маяковського, 26,  (061) 224-60-86). Науковий керівник: 
Завгородній С. М., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти 
Запорізького державного медичного університету 
Фролова Юлія Сергіївна, асистент кафедри Запорізького державного 
медичного університету, тема дисертації: «Створення нових біологічно 
активних сполук в ряду 5-(1Н-тетразол-1-іл)метил-4-R-3-тіо(аміно)-
1,2,4-тріазолу», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 17.600.002 у Запорізькому державному медичному 
університеті (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26,  (061) 239-88-81). 
Науковий керівник: Каплаушенко Андрій Григорович, доктор 
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фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фізколоїдної хімії 
Запорізького державного медичного університету 
Рожко Віталій Іванович, асистент кафедри ВДНЗ  України 
«Буковинський державний медичний університет», тема дисертації: 
«Обґрунтування комплексного лікування та профілактики множинного 
карієсу зубів у дітей з патологією органів шлунково-кишкового тракту», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.002 у ВДНЗ  
України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, 
пл. Театральна, 2,  (037) 255-37-54). Наукові керівники: Лучинський 
М. А,, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський національний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»; 
Батіг В. М, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Буковинський державний медичний 
університет» 

 

 

23 Соціальна робота 
Калініна Ірина Миколаївна, керівник апарату Луганської обласної 
державної адміністрації, тема дисертації: «Педагогічна підтримка 
особистісно-професійного становлення державних службовців у 
процесі їх адаптації до управлінської діяльності», (231 Соціальна 
робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 29.053.001 у ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ, 
пл. Гоголя, 1,  (050) 987-29-51). Науковий керівник: Харченко С. Я., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» 

 

28 Публічне управління та адміністрування 
Аль-Атті Ірина Василівна, аспірант ПАТ «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом», тема дисертації: 
«Роль міжнародно-правових аспектів у розвитку публічного управління 
в Україні», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.001 у ПАТ «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2,  (044) 490-95-00). Науковий керівник: 
Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з державного управління, 
доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування ПАТ «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

 

29 Міжнародні відносини 
Поворозник Микола Юрійович, перший заступник голови Київської 
міської державної адміністрації, тема дисертації: «Медичні послуги у 
системі глобальних економічних трансформацій», (292 Міжнародні 



середа, 5 лютого 2020 р. 

економічні відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.003 у 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, пр. Перемоги, 54/1,  (044) 456-50-57). Науковий 
керівник: Галенко О. М., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 


