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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) 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Безуглий Павло Георгійович, асистент кафедри Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації: 
«Вплив державної політики на міграційні процеси в Україні (2010-2017 
рр.)», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.001 у 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (м. 
Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (043 250-89-37). Науковий керівник: 
Нагорняк Т. Л., доктор політичних наук, професор, перший проректор 
Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

08 Право 
Фетько Юлія Іванівна, асистент кафедри ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», тема дисертації: «Правові засади 
міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.001 у 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, 
пл. Народна, 3,  (031) 265-45-47). Науковий керівник: Лазур Я. В., 
доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
Богданевич Тетяна Станіславівна, провідний науковий співробітник 
відділу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради 
правосуддя, тема дисертації: «Офіційне тлумачення Основного Закону 
Конституційним Судом України», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.003 у Національній академії внутрішніх справ (м. Київ, 
пл. Солом’янська, 1,  (093) 151-92-11). Науковий керівник: 
Оніщук М. В., доктор юридичних наук, ректор Національної школи 
суддів України 
Боднар Анастасія Василівна, головний судовий експерт Державного 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, 
тема дисертації: «Використання спеціальних знань під час 
розслідування знищення або пошкодження майна», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.004 у Національній академії 
внутрішніх справ (м. Київ, пл. Солом’янська, 1,  (093) 151-92-11). 
Науковий керівник: Чернявський C. C., доктор юридичних наук, 
професор, проректор Національної академії внутрішніх справ 
Мельник Юрій Олегович, старший консультант відділу ТОВ «Ернст 
Янг», тема дисертації: «Правове регулювання податкового планування 
міжнародних корпорацій», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.006.001 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
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імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, пр. Перемоги, 54/1,  (067) 907-87-
21). Науковий керівник: Бакалінська О. О., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри міжнародного приватного, комерційного 
та цивільного права Київського національного торговельно-
економічного університету 
Легенька Марина Миколаївна, аспірант заочної форми навчання 
Харківського національного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Адміністративне реагування навчинення домашнього 
насильства», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.004 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27,  (057) 7398299). Науковий керівник: 
Левченко К. Б., доктор юридичних наук, професор, урядовий 
уповноважений з питань гендерної політики, Кабінет Міністрів України 
Бесчастна Вікторія Вікторівна, аспірантка заочної форми навчання 
Харківського національного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.700.002 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ, (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,  (057) 7398299). 
Науковий керівник: Литвинов О. М., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри кримінального права і кримінології Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Єпішко Івєтта Сергіївна, ад’юнкт Харківського національного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Кримінально-
правовий захист честі та гідності працівників правоохоронних органів», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.003 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27,  (057) 7398299). Науковий керівник: Бандурка О. М., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
держави і права Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
Бандурка Сергій Сергійович, аспірант Харківського національного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Адміністративно-
правове забезпечення безпеки діяльності фізичної особи-підприємця в 
Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.001 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27,  (057) 7398299). Науковий керівник: 
Гетманець О. П., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
правового забезпечення господарської діяльності Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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15 Автоматизація та приладобудування 
Коржов Ігор Михайлович, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Пристрій контролю та діагностування стану промислових динамічних 
об’єктів», (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.001 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2,,  (057) 707-66-55). Науковий керівник: Мигущенко Р. П., 
доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 

 

22 Охорона здоров’я 
Кривопустов Микола Сергійович, аспірант Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця, тема дисертації: «Двоетапне 
хірургічне лікування хворих на морбідне ожиріння» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.003 у Національному медичному 
університеті імені О. О. Богомольця (м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка, 13,  (044) 234-37-63). Науковий керівник: Іоффе О. Ю., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 
№ 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
Фролова Світлана Сергіївна, лікар-офтальмолог ДНУ «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини», тема 
дисертації: «Ефективність визначення факторів ризику розвитку вікової 
дегенерації макули» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.001 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,  (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Шаргородська І. В., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри офтальмології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Дяченко Леся Олександрівна, заступник головного лікаря 
Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр 
первинної медико-санітарної допомоги», тема дисертації: «Медико-
соціальне обґрунтування моделі оптимізації первинної медичної 
допомоги населенню в умовах стресу» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.613.002 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 
 (044) 205-48-01). Наукові керівники: Михальчук В. М., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри управління охороною здоров’я 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика; Корнацький В. М., доктор медичних наук, професор, заступник 
директора з науково-клінічної роботи Національного наукового центру 
«Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України» 

 


