
середа, 03 березня 2021 р. 

 
1 

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 

Арістархова Маргарита Сергіївна, ад’юнкт наукового відділу 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, тема дисертації: «Розвиток іншомовної комунікативної 
компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.709.009 у Національному університеті оборони України імені 
Івана Черняховського (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28,  (044) 
271-0632). Науковий керівник: Вітченко А.О., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри суспільних наук гуманітарного інституту 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського 
Бабченко Наталія Василівна, викладач Білоцерківської філії коледжу 
Одеської державної академії технічного регулювання та якості, тема 
дисертації: «Професійна підготовка магістрів з фізики в системі вищої 
освіти Республіки Польщі», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.053.003 у ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» (08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30;  099) 
335-64-99). Науковий керівник: Шапран О. І., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 
школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 
Браницька Марина Михайлівна, вчитель-логопед Кам’янець-
Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької 
обласної ради, тема дисертації: «Навчання розуміння усного мовлення 
дітей з аутизмом», (016 Спеціальна освіта). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 71.053.001 у Кам’янець-Подільському національному університеті 
імені Івана Огієнка, (м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, 
 (03849)33361. Науковий керівник: Миронова С.П., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки 
та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
Говоруха Наталія Олександрівна, аспірант Державного закладу 
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, тема 
дисертації «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху 
в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.003 у Державному закладі вищої 
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освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ, вул. 
Січових стрільців, 52-А т. (044) 4841096). Науковий керівник: 
Н. О. Приходькіна кандидат педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
Гура Олександр Олександрович, молодший науковий співробітник 
науково-дослідної частини Запорізького національного університету, 
тема дисертації: «Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до 
тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти», 
(015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 17.051.020 у Запорізькому національному університеті 
(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 228-75-00). Науковий 
керівник: Іваницький О.І., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності 
Запорізького національного університету 
Іванова Олена Анатоліївна, заступник директора з навчальної роботи 
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж харчових 
технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного 
університету", тема дисертації: «Формування активної професійної 
позиції майбутніх фахівців сфери обслуговування в освітньому процесі 
фахових коледжів», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.120.005 у Вищому навчальному 
закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», (м. Дніпро, вул. 
Січеславська Набережна,18;  (067)7659273). Науковий керівник: 
Резван О. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова 
Кіржа Надія Василівна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Формування комунікативної компетентності майбутніх 
медичних сестер з використанням інформаційно-комунікативних 
технологій», (015 Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.053.011 у Вінницькому державному педагогічному університеті 
імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32, 
 (098) 5303297). Науковий керівник: Кобися В.М., кандидат 
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та 
інформаційних технологій в освіті Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Корольчук Валентина Ігорівна, асистент кафедри Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, тема 
дисертації: «Використання хмарних сервісів для проєктного навчання 
майбутніх фахівців з інформаційних технологій» (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.009 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
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(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Глазунова О. Г., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 
інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Косінська Наталія Леонідівна, викладач циклової комісії музики і 
хореографії Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 
імені Бориса Грінченка, тема дисертації: «Методика формування 
сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у 
процесі вокальної підготовки», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.003 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2;  (044) 272-19-02). Науковий керівник: Олексюк О. М.  – доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та 
музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Кравець Ростислав Едуардович, аспірант Вищого навчального 
закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», тема дисертації: 
«Формування професійного іміджу політолога в процесі фахової 
підготовки», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.120.005 у Вищому навчальному 
закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», (м. Дніпро, вул. 
Січеславська Набережна,18;  (067)7659273). Науковий керівник: 
Резван О. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова 
Кулага Тетяна Олександрівна, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: “Формування сучасного естрадного вокально-
виконавського тезаурусу в учнів середнього підрівня початкової 
мистецької освіти”, (014 – Середня освіта (за предметними 
спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.011 у 
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 
Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20: 
конт.тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник: Сегеда Н.А., доктор 
педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики музичної освіти 
та хореографії Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Мельник Ірина Миколаївна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Психологічні особливості розвитку професійної 
ідентичності майбутніх учителів початкової школи», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.013 у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Шахов В.І., 
доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та соціальної 
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роботи Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 
Олізько Олена Вікторівна, викладач професійно-теоретичної 
підготовки ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей», тема дисертації: 
«Громадсько-просвітницька діяльність Єлисаветградського товариства 
поширення грамотності та ремесел (1873–1914)», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада – ДФ 23.053.005 у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; 
 (0522) 32-08-89). Науковий керівник: Філоненко О. В., доктор 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту 
освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка 
Плужник Оксана Василівна, викладач кафедри ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди», тема дисертації: «Підготовка вчителів початкової школи в 
університетах Чехії до професійної діяльності в умовах інклюзивної 
освіти», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 
27.053.004 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» (08401, м. Переяслав, вул. 
Сухомлинського, 30;  099) 335-64-99). Науковий керівник: Шапран О. 
І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної 
педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
Подорожний Вадим Григорович, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Соціально-психологічні особливості особистісного 
відчуження людей похилого віку», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 05.053.014 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Паламарчук 
О.М., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 
Сологуб Олександра Станіславівна, аспірант Державного закладу 
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, тема 
дисертації «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 
методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.455.004 у Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-
А т. (044) 4841096). Науковий керівник: Гуменюк В. В., кандидат 
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та освітніх 
технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
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Халілова Аділе Ернестівна, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: “Методичні 
основи доінструментальної підготовки дітей дошкільного віку”, (014 
Середня освіта (музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.053.016 в Національному педагогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Завалко К. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри оркестрового та інструментального виконавства 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Черчик Наталія Леонідівна, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Формування біотичної культури майбутніх фельдшерів у 
процесі фахової підготовки», (015 Професійна освіта). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 05.053.012 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Коношевський 
Л.Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та 
інформаційних технологій в освіті Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Шлєіна Людмила Іванівна, аспірант Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Організаційно-педагогічні умови формування гендерної 
культури студентів аграрних закладів вищої освіти», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.012 у 
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 
Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; 
 +38(0619) 44-04-64). Науковий керівник: Воровка М. І., доктор 
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної 
майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького 

 
02 Культура і мистецтво 

Агліуллін Руслан Марселєвич, старший викладач кафедри Київського 
національного університету технологій та дизайну, тема дисертації: 
«Дизайн корпусних меблів кухонь житлових будинків» (022 Дизайн). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.001 в Київському національному 
університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-
Данченка, 2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: Абизов В. А., 
доктор архітектури, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру і 
меблів Київського національного університету технологій та дизайну 
Шмельова Олександра Євгеніївна, старший викладач кафедри, 
Київський національний університет технологій та дизайну, тема 
дисертації: «Засоби і прийоми дизайну інтер’єрів сучасного закладу 
вищої освіти мистецького спрямування» (022 Дизайн). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.102.009 в Київському національному університеті 
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технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 
256-29-53). Науковий керівник: Сафронова О.О., кандидат технічних 
наук, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського 
національного університету технологій та дизайну 

 
03 Гуманітарні науки 

Бабенко Анастасія Олександрівна, тимчасово не працює, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Поетика прози Сергія Жадана», (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.124 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Гаєвська Н. М., кандидат 
філологічних наук, професор кафедри української літератури, теорії 
літератури та літературної творчості «Інституту Філології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Волкова Галина Вікторівна, викладач кафедри Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової, тема дисертації: 
«Ритуал у збереженні та трансляції культурних цінностей», (034 
Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.850.001 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 2802193). Науковий керівник: 
Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
Дандекар Дхармеш Діліп, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, тема дисертації: “Соціокультурні 
та гендерні виміри політичного лідерства (філософсько-
антропологічний аналіз)”, (033 філософія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.053.013 в Національному педагогічному університеті імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234 11 08). Науковий 
керівник: Хамітов Н.В., провідний науковий співробітник Інституту 
філософії НАН України імені Г. Сковороди, доктор філософських наук, 
професор 
Долгочуб Валентин Андрійович, вчитель Гуляївського закладу 
загальної середньої освіти Березівської міської ради, тема дисертації: 
«Практики реконструкції та способи репрезентації традиційної культури 
в Україні на початку ХХІ століття», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада – ДФ 41.051.005, в Одеському 
національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, вул. 
Дворянська, 2; тел. (067)760 54 91). Науковий керівник – Петрова Н. О., 
кандидат історичних наук, доцент, Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова 
Макогон Анатолій Анатолійович, інженер-технолог Сумського 
машинобудівного заводу, тема дисертації: “Трансформація античних 
філософських парадигм в есхатології Максима Сповідника”, (033 
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філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.014 в 
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234 11 08). Науковий керівник: 
Мозговий І.П., завідувач кафедри філософії Сумського Державного 
університету, доктор філософських наук, професор 
Пилипенко Лілія Леонідівна, асистент кафедри Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, тема 
дисертації: «Етнополітичні процеси в Польщі (1918–1923): 
західноукраїнський контекст», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.373.006 у Національній науковій 
сільськогосподарській бібліотеці НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10; тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Білан С. О., 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 
відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Пожарська Олена Юріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Цирк у просторі культури України: інституалізаційний аспект», (034 
Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.850.002  
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 2802193). Науковий керівник: 
Гоц Л. С., кандидат культурології, доцент кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв 
Рибак Катерина Богданівна, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Історія найменувань податкової сфери 
української мови», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.051.022 у Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 66,  (061) 7644546). Науковий керівник: 
Білоусенко П.І., доктор філологічних наук, професор, провідний 
науковий співробітник Інституту української мови НАН України 
Сорочинська Ірина Русланівна, не працює, тема дисертації: “Логіко-
семіотичне моделювання педагогічних афоризмів в англійській, 
італійській та українській мовах”, (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.053.012 в Національному педагогічному університеті імені                         
М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Леміш Н.Є., доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та 
перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Бойко Наталія Сергіївна, асистент кафедри Київського національного 
торговельно-економічного університету, тема дисертації: «Психологічні 
детермінанти іміджу науково-педагогічних працівників закладу вищої 
освіти», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.023 в 
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Київському національному торговельно-економічному університеті (м. 
Київ, вул. Кіото,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Корольчук В.М., 
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології 
Київського національного торговельно-економічного університету 
Вакуленко Юлія Віталіївна, асистент кафедри Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Коморбідні порушення у дітей з розладами аутистичного спектра», 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.092 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Бурлачук Л. Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету психології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Головко Роман Андрійович директор ФГ «Агро Хаус Флеш Рояль», 
тема дисертації: «Забезпечення ризикозахищеності діяльності 
фермерських господарств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.804.004 в Дніпровському державному аграрно-
економічному університеті (м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова  (056) 
373-70-36). Науковий керівник Вініченко І. І. завідувач кафедри 
економіки, доктор економічних наук, професор Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету 
Гречуха Ірина Анатоліївна, аспірантка Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, тема дисертації: «Психологічні 
особливості розвитку емпатії в структурі літературних здібностей 
старшокласників» (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 47.053.008 у Рівненському державному гуманітарному університеті 
(м.Рівне, вул. С. Бандери, 12, тел. 0679885268). Науковий керівник: 
Журавльова Лариса Петрівна, доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології Поліського національного університету 
Гуцуляк Наталія Петрівна, старший викладач кафедри менеджменту 
та поведінкової економіки Донецького національного університету 
імені Василя Стуса, тема дисертації: «Розвиток HRM-технологій в новій 
економіці», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.013 
у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 
(м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 50-89-37). Науковий керівник: 
Шаульська Л. В. професор кафедри менеджменту інноваційної та 
інвестиційної діяльності Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Коновалова Олена Володимирівна, практичний психолог 
відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно-
економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-
економічного університету», тема дисертації: «Формування 
мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності в торгівлі», 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.025 в 
Київському національному торговельно-економічному університеті (м. 
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Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: 
Корольчук М. С., доктор психологічних наук, професор, професор 
кафедри психології Київського національного торговельно-економічного 
університету 
Лесюк Альона Станіславівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Комплексний аналіз фінансового стану та прогнозування ймовірності 
банкрутства сільськогосподарських підприємств», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.006 в Полтавській державній 
аграрній академії (м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3,  (0532) 50- 02-73). 
Науковий керівник: Томілін О. О., доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної 
академії 
Лесюк Галина Миколаївна, керівник сектору міжнародної мобільності 
студентів і науково-педагогічних працівників відділу міжнародних 
зв’язків Державного вищого навчального закладу «Національний 
лісотехнічний університет України», тема дисертації: «Інституційні 
засади удосконалення системи управління лісовим господарством 
України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.001 у 
Державному вищому навчальному закладі «Національний 
лісотехнічний університет України» (м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 
103,  (032) 258-42-57). Наукові керівники: Туниця Ю. Ю., доктор 
економічних наук, професор, в.о. ректора Державного вищого 
навчального закладу «Національний лісотехнічний університет 
України», Дубовіч І. А., кандидат географічних наук, доцент, завідувач 
кафедри екологічної економіки Державного вищого навчального 
закладу «Національний лісотехнічний університет України» 
Маравська Катерина Ігорівна, провідний фахівець відділу підвищення 
кваліфікації та спеціалізації інституту післядипломної освіти 
Харківського національного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Особливості професійно-нормативної поведінки майбутніх 
офіцерів Національної поліції України», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.033 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Ларіонов 
Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент, 
начальник кафедри психології та педагогіки Національної академії 
Національної гвардії України 
Мацко Наталія Григоріївна, асистент кафедри Одеського 
національного політехнічного університету, тема дисертації: 
«Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничого 
потенціалу промислового підприємства на інноваційній основі», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.014 в 
Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса, 
проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: 
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Бельтюков Є. А., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки підприємств Одеського національного 
політехнічного університету 
Мітрошкіна Оксана Вікторівна, старший викладач кафедри 
Харківського національного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Особистісні чинники психологічної готовності до змін 
працівників Державної кримінально-виконавчої служби України». 
Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.034 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Шиліна Алла 
Андріївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
Міщук Анастасія Андріївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Формування маркетингової конкурентної стратегії закладів на ринку 
медичних послуг», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.016 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 50-89-37). Науковий 
керівник: Боєнко О. Ю., кандидат економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри маркетингу Донецького національного університету імені 
Василя Стуса 
Несенюк Євген Сергійович, фізична-особа підприємець, Київський 
національний університет технологій та дизайну, тема дисертації: 
«Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності 
підприємства на інноваційних засадах» (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.011 в Київському національному 
університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-
Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: Тарасенко І. О., 
доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри фінансів та 
фінансово-економічної безпеки Київського національного університету 
технологій та дизайну 
Пахоль Борис Євгенович, фізична особа підприємець, тема 
дисертації: «Соціально-психологічні чинники професійного 
суб’єктивного благополуччя особистості», (053 психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.107 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141)). Науковий керівник: Коваленко А. Б., 
доктор психологічних наук, професор,  завідувач кафедри соціальної 
психології факультету психології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Птуха Інна Степанівна, фізична особа – підприємець, тема дисертації: 
«Психологічний відбір менеджерів у міжнародні торговельні компанії», 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.024 в 
Київському національному торговельно-економічному університеті (м. 
Київ, вул. Кіото 19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Корольчук 
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В.М., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 
психології Київського національного торговельно-економічного 
університету 
Стасюк Марія Миколаївна, асистент кафедри Львівського 
національного університету імені Івана Франка, тема дисертації: 
«Психолого-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту у 
студентів ІТ-спеціальностей», (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.051.007 у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий 
керівник: Жигайло Н. І., доктор психологічних наук, професор, професор 
кафедри теорії та історії політичної науки, заступник декана 
філософського факультету з наукової роботи Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Стратійчук Вікторія Миколаївна, асистент кафедри Вінницького 
торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету, тема дисертації: «Стратегічне 
управління оборотними активами підприємства торгівлі», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.021 в 
Київському національному торговельно-економічному університеті (м. 
Київ, вул. Кіото,19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Бланк І. О., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та 
фінансів підприємства Київського національного торговельно-
економічного університету 
Шандар Анна Михайлівна, асистент кафедри Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Якість життя сільського 
населення: оцінювання та напрями покращення», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.019 в Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-
60-30). Науковий керівник: Лопушняк Г. С., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки 
праці Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Шитікова Тетяна Володимирівна, викладач Відокремленого 
структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж» 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, тема дисертації: «Оцінка економічної привабливості сфери 
гостинності регіону» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 62.147.007 у Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, 
вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). Науковий керівник: Мілашовська 
О. І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-
ресторанної та музейної справи Мукачівського державного університету 
Штець Тетяна Федорівна, викладач Економіко-технологічного 
інституту імені Роберта Ельворті, тема дисертації: «Державне 
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регулювання розвитку сектора цифрової економіки України», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.840.002 в 
Львівському торговельно-економічному університеті (м. Львів, вул. 
М. Туган-Барановського, 10,  (032) 275-65-50). Науковий керівник: 
Лупак Р. Л., доктор економічних наук, доцент, професор економіки 
Львівського торговельно-економічного університету 
Шугало Вячеслав Миколайович, менеджер з постачання ТзОВ 
«Чоколядовагра», тема дисертації: «Еколого-економічна ефективність 
виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.006 у 
Львівському національному аграрному університеті (м. Дубляни 
Жовківського району Львівської області, вул. В. Великого, 1,  (032) 
224-29-16). Науковий керівник: Черевко Г. В., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економіки Львівського національного 
аграрного університету 
Ярещенко Олександр Валентинович, тема дисертації: «Синдром 
психічного вигоряння працівників правоохоронних органів у системі 
ризиків професійної деформації», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена рада – ДФ 64.700.036 в Харківському національному університеті 
внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
(057)7398299). Науковий керівник – Підчасов Євген Вікторович, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 
 

06 Журналістика 
Коробко Вероніка Ігорівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Телевізійна документалістика як екранне видовище», (061 
Журналістика). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.119 Інститут 
журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1, 04119,  (044) 4814401). 
Науковий керівник: Гоян В. В., доктор наук із соціальних комунікацій, 
доцент, завідувачка кафедри кіно- і телемистецтва Інституту 
журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 

07 Управління та адміністрування 
Баркова Катерина Олександрівна, викладач кафедри Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, тема 
дисертації: «Формування організаційної культури в стратегічному 
управлінні підприємства», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.055.016 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 
702-18-35). Науковий керівник: Лепейко Т. І., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
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Джгуташвілі Наталія Миколаївна, викладач Київського державного 
коледжу туризма та готельного господарства, тема дисертації: 
«Управління клієнт-орієнтованістю підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.002 
в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, 
(м. Харків, вул. Клочкiвська, 333  (057) 337-85-35). Наукові керівники: 
Савицька Н. Л., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного 
університету харчування та торгівлі; Чміль Г. Л., кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
Дудорова Тетяна Юріївна, в. о. начальника управління 
адміністрування митних платежів, митної вартості та класифікації 
товарів Одеської митниці Держмитслужби України, тема дисертації: 
«Управління розвитком інтегрованих процесів митно-логістичного 
обслуговування» (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.010 в Київському національному 
університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-
Данченка, 2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: Щербак В. Г., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
підприємництва та бізнесу Київського національного університету 
технологій та дизайну 
Кашпур Андрій Олександрович, фізична особа - підприємець, тема 
дисертації: «Управління репутацією підприємства в системі 
корпоративного брендингу», (075 Маркетинг). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.055.026 в Київському національному торговельно-
економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19  (044) 531-31-03). 
Науковий керівник: Ромат Є. В., доктор наук з державного управління, 
професор інститутe журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Кошельник Анна Володимирівна, асистент кафедри Київського 
національного торговельно-економічного університету, тема дисертації: 
«Формування споживних властивостей напоїв з насіння пажитнику 
грецького», (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.022 в Київському національному 
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19  (044) 
531-31-03). Науковий керівник: Притульська Н.В., доктор технічних 
наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету 
Лосева Ольга Геннадіївна, викладач кафедри Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, тема 
дисертації: «Організаційне забезпечення стратегії розвитку 
адміністративної території», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.055.017 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 
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702-18-35). Науковий керівник: Красноносова О. М., кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця 
Немченко Ганна Валеріївна, асистент кафедри Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації: «Розвиток підприємств 
харчової промисловості в умовах реформування аграрного сектору 
економіки», (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.006 в Одеській національній 
академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112,  (048) 
712-41-40). Науковий керівник: Басюркіна Н. Й., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри управління бізнесом Одеської 
національної академії харчових технологій 
Петров Павло Павлович, начальник управління казначейських послуг 
Департаменту казначейсько-інвестиційних послуг АТ «Укрексімбанк», 
тема дисертації: «Обліково-аналітичне забезпечення управління 
змінами у казначействі банку», (071 «Облік і оподаткування»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.019 в Київському національному 
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото,                        
 (044) 531-31-03). Науковий керівник: Костюченко В. М., доктор 
економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування 
Київського національного торговельно-економічного університету 
Тараненко Антон Павлович, директор ТОВ «Анта Бьюті», тема 
дисертації: «Івент-менеджмент в туризмі», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.027 в Київському національному 
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 
531-31-03). Науковий керівник: Ведмідь Н. І., доктор економічних наук, 
професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного 
бізнесу Київського національного торговельно-економічного 
університету 
Фреюк Ольга Василівна, старший викладач кафедри Київського 
національного торговельно-економічного університету, тема дисертації: 
«Управління логістичною діяльністю підприємства електронної 
торгівлі», (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.028 в Київському національному 
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 
531-31-03). Науковий керівник: Ільченко Н. Б., доктор економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики 
Київського національного торговельно-економічного університету 
 

08 Право 
Адамович Оксана Вікторівна, адвокат, тема дисертації «Ліквідація 
юридичних осіб за цивільним законодавством України», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.034 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
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(044) 246-94-91). Науковий керівник: Устименко Т.П., кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін Національної академії внутрішніх справ 
Барбул Павло Олексійович, адвокат, тема дисертації «Правове 
забезпечення організаційно-функціональної структури Міністерства 
оборони України» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.009 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. 
Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: Дерець 
В.А., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу проблем державного управління 
та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України 
Берлач Ганна Вікторівна, юрист в ТОВ «Конкорд-Трейд», тема 
дисертації: «Адміністративно-правове регулювання ринку електричної 
енергії в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада                    
ДФ 26.055.018 в Київському національному торговельно-економічному 
університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий 
керівник: Гуржій Т.О., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Бєлова Юлія Дмитрівна, адвокат, тема дисертації: «Цивільні 
правовідносини щодо персональних даних», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.001 в Хмельницькму університеті 
управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Чорна 
Жанна Леонтіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного права та процесу Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова 
Бовкун Едуард Михайлович, суддя Дніпровського районного  суду м. 
Києва, тема дисертації «Захист Конституційних прав внутрішньо 
переміщених осіб» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.004 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1, вул. 
Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Шемшученко Ю.С., доктор юридичних наук, професор, директор 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
Бурбела Юрій Сергійович, адвокат, тема дисертації «Добровільне 
відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди у 
кримінальному праві України», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.035 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Савченко А.В., доктор юридичних наук, професор, заступник 
начальника відділу організації досудового розслідування Управління 
організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань 
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Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 
Гагун Андрій Анатолійович, партнер-адвокат Адвокатського 
об’єднання "Полехін і партнери", тема дисертації: «Матеріальне 
забезпечення і соціальні послуги за загальнообов’яковим державним 
соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.013 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: 
Москаленко О.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені 
професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди 
Галіян Ігор Михайлович, суддя Монастириського районного суду 
Тернопільської області, тема дисертації: «Захист корпоративних прав 
учасників господарських товариств: цивільно-правові аспекти», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.006 у Науково-
дослідному інституті приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака (м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;  
+380442867098). Науковий керівник: Калаур Іван Романович, доктор 
юридичних наук, професор, народний депутат України 
Горб Юлія Вікторівна, адвокат, керівник Адвокатського бюро «ГОРБ 
ЮЛІЇ», тема дисертації: «Проведення процесуальних дій з ініціативи 
сторони захисту в досудовому провадженні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.007 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Солдатенко О.А., 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Гордієнко Ігор Леонідович, співробітник Служби безпеки України, 
тема дисертації «Конституціоналізм як режим правового обмеження 
державної влади», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.036 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Заяць Н.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
конституційного та адміністративного права юридичного факультету 
Державного університету інфраструктури та технологій 
Дарсанія  Леван Валер'янович, адвокат, тема дисертації: «Ризик у 
трудовому праві та праві соціального забезпечення», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.030 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Москаленко Олена 
Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка  кафедри 
цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. 
Процевського Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С.Сковороди 
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Драган Ігор Валентинович, старший дільничний офіцер поліції 
відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції 
ГУНП в Полтавській області, тема дисертації «Філософсько-правові 
засади реформування механізму реалізації кримінальної відповідальності 
в сучасній Україні», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.037 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Гвоздік О.І., доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії 
внутрішніх справ 
Дубінська Зоряна Петрівна, аспірант Львівського державного 
університету внутрішніх справ МВС України, тема дисертації: 
«Особливості регулювання правовідносин у сфері спорту в Україні: 
теоретико-правовий підхід», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.725.017 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (097) 402-77-
42). Науковий керівник: Шевців Михайло Богданович, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права, конституційного та міжнародного права Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
Заяць Богдана Романівна, аспірант, тема дисертації «Роль інститутів 
громадянського суспільства у процесі запобігання корупції в органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування України: 
адміністративно-правовий вимір», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.725.021 у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (097) 
402-77-42). Науковий керівник: Кісіль Зоряна Романівна, доктор 
юридичних наук, професор, декан факультету психології Львівського 
державного університету внутрішніх справ 
Іваницький Андрій Миронович, асистент кафедри цивільного права 
та процесу Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, тема дисертації: «Захист права власності юридичних 
осіб в практиці Європейського суду з прав людини», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.003 в Хмельницькму університеті 
управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Черняк 
Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
міжнародного та європейського права Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова 
Каторкін Роман Анатолійович, провідний фахівець відділу організації 
служби Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
тема дисертації: «Кpимiнaльнa вiдпoвiдaльнicть за ухилення від 
призову на строкову військову службу, військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.727.008 у Дніпропетровському державному університеті 
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внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-
80). Науковий керівник: Хашев В.Г., кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Колиба Максим Михайлович, керівник проектів і програм 
Міжнародного інституту етики та проблем сучасності Українського 
католицького університету, тема дисертації: «Свобода віросповідання: 
філософсько-правовий вимір», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.725.014 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (097) 402-77-
42). Науковий керівник: Сливка Степан Степанович, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права, 
конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та 
інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» 
Коломієць Карина Вікторівна, підприємець, тема дисертації «Договір 
факторингу як підстава зміни кредитора у зобов’язанні», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.038 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Мироненко В.П., кандидат 
юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових 
дисциплін Національної академії внутрішніх справ 
Коновалова Надія Тарасівна, аспірант Закладу вищої освіти 
«Львівський університет бізнесу та права», тема дисертації: 
«Юридична відповідальність винних осіб за неповагу до суду», (081 
«Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.140.002 Закладу вищої 
освіти «Львівський університет бізнесу та права» (м. Львів, вул. 
Кульпарківська, 99, 79021, тел.: (032) 292-87-08). Науковий керівник:  
Скриньковський Р. М., кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри економіко-правових дисциплін  юридичного факультету 
Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» 
Лісогор Юрій Борисович, директор ТОВ «Інтер Консалтинг», тема 
дисертації: «Адміністративно-правове регулювання митного 
оформлення в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада        
ДФ 26.055.017 в Київському національному торговельно-економічному 
університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий 
керівник: Берлач А. І., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри службового та медичного права, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Інститут права 
Лоневський Любомир Миколайович, начальник управління 
оперативно-розшукової діяльності Головного управління державної 
фіскальної служби України у Львівській області, тема дисертації: 
«Використання результатів оперативно-розшукової діяльності під час 
досудового розслідування ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів)», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.725.018 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
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(МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (097) 402-77-
42). Науковий керівник: Сидорук Ігор Ігорович, кандидат юридичних 
наук, декан факультету №2 Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції Львівського державного університету 
внутрішніх справ 
Нестеренко Анна Олександрівна, аспірант Національного 
університету «Львівська політехніка», тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в інформаційному 
середовищі», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.037 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» (79000, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кім. 207 головного корпусу,  т. (032)2582712). 
Науковий керівник: Лесько Н. В., доктор юридичних наук, професор 
кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-
наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Нефедова Альона Валеріївна, юрист у приватному підприємстві 
«АП» Укртранс», тема дисертації: «Кваліфікація адміністративних 
проступків на автомобільному транспорті», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.016 в Київському національному 
торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19,              
 (044) 531-31-03). Науковий керівник: Гуржій Т.О., доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та 
інформаційного права Київського національного торговельно-
економічного університету 
Нечаєв Владислав Едуардович, оперуповноважений УКР ГУНП в 
Дніпропетровській області, тема дисертації: «Публічні послуги, що 
надаються Національною поліцією України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.009 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Легеза Є.О., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та 
митного права Університету митної справи та фінансів 
Панченко Сергій Володимирович, керуючий партнер Адвокатського 
бюро «Панченко та партнери», тема дисертації: «Джерела цивільного 
договірного права», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.895.002 в Хмельницькму університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. 
(0382) 71-80-00). Науковий керівник: Чорна Жанна Леонтіївна, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Пивовар Майя Сергіївна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Правові засади взаємодії 
державної влади та опозиції в період демократичної трансформації: 
перспективи законотворення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 35.052.036 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
(79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 207 головного корпусу,  т. 
(032)2582712). Науковий керівник: Ковальчук В. Б., доктор юридичних 
наук, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та філософії права, 
конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту 
права, психології та інноваційної освіти Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Резнік Ярослав Анатолійович, юрист ТОВ «Торговий Дім Айссторм», 
тема дисертації «Змова в кримінальному праві України» (081 − Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.008 в Інституті держави і права 
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001, м. 
Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Кваша О.О., доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та 
судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
Савицька Валерія Миколаївна, аспірант Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Поняття 
завідомості за кримінальним правом України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.010 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Філіпп А.В., кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Сібільова Олена Вікторівна, адвокат, тема дисертації: «Договори в 
сфері надання інформаційних послуг», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.086.015 в Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
93-61). Науковий керівник: Борисова В.І., кандидат юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри цивільного права № 1 Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Сокур Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри Національного 
університету «Запорізька політехніка», тема дисертації: «Кpимiнaльнa 
вiдпoвiдaльнicть зa yмиcнe ввeдeння в oбiг нa pинкy Укpaїни (випycк нa 
pинoк Укpaїни) нeбeзпeчнoї пpoдyкцiї», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.727.011 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; 
(056) 377-34-80). Науковий керівник: Леоненко Т.Є., доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри кримінального, цивільного та 
міжнародного права Національного університету «Запорізька 
політехніка» 
Соловій Віталій Ігорович, науковий співробітник науково-дослідної 
частини Національного лісотехнічного університету України, тема 
дисертації: «Еколого-економічні засади управління міськими 
територіями в умовах зміни клімату» (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.072.002 в Національному лісотехнічному університеті 
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України (м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103,  (032) 258-42-57). 
Наукові керівники: Туниця Ю.Ю., доктор економічних наук, професор, 
в. о. ректора Національного лісотехнічного університету України; 
Дубовіч І. А., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри 
екологічної економіки Інституту екологічної економіки та менеджменту 
Національного лісотехнічного університету України 
Солонецький Іван Іванович, ад’юнкт відділу організації освітньо-
наукової підготовки Харківського національного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації «Адміністративно-правові засади 
протидії проступкам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 
(081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.031 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). Науковий керівник: 
Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 
декан факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
Сподинський Олександр Олександрович, інспектор відділу інспекції 
з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП в 
Хмельницькій області, тема дисертації «Конституційно-правові підстави 
набуття та припинення громадянства в Україні та в країнах Європейського 
Союзу: порівняльний аналіз», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.039 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Калиновський Б.В., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного права та людини Національної 
академії внутрішніх справ 
Стратюк Олександр Миколайович, адвокат, керуючий партнер 
Адвокатського об’єднання «Стратюк та партнери», тема дисертації: 
«Заклади як учасники цивільних правовідносин», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.012 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Васильєва В.А., доктор юридичних наук, професор, директор 
Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Стратюк Ольга Миколаївна, індивідуальна адвокатська діяльність, 
тема дисертації: «Цивільно-правове регулювання припинення 
підприємницьких юридичних осіб», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 20.051.013 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  
(0342) 53-15-74). Науковий керівник: Васильєва В.А., доктор юридичних 
наук, професор, директор Навчально-наукового юридичного інституту 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 
Твердохлєбова Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри 
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації: «Особистісні трансформації правоохоронців  
на різних етапах професійної самореалізації», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада – ДФ 64.700.035 в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий керівник – Мілорадова 
Наталя Едуардівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки та психології факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Турковський Олександр Ярославович, голова Південно-східного 
міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України, тема дисертації: «Адміністративно-правовий статус 
територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.012 у 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (49000, 
м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: 
Кобзар О.Ф., доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри 
забезпечення державної безпеки Київського факультету Національної 
академії Національної гвардії України 
Якименко Іван Васильович, заступник начальника Головного 
управління Держгеокадастру в Донецькій області, тема дисертації 
«Інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців в 
українських губерніях Російської імперії (друга половина XVІІІ – початок 
ХХ ст.)», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.015 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія», МОН 
України (65000, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23  (048) 719-87-63). 
Науковий керівник: Вітман К.М., доктор політичних  наук, професор 
кафедри історій держави і права, директор Центру підготовки магістрів 
публічної служби і професійних суддів Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
 

09 Біологія 
Cтогній Євгеній Миколайович, молодший науковий співробітник 
Інституту біохімії ім О.В. Палладіна, тема дисертації: «Спрямований 
протеоліз αС-регіону фібриногену», (091 Біологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.118 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 
2393141). Науковий керівник:  Комісаренко С. В., доктор біологічних 
наук, професор, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна  

Конайкова Валерія Олегівна, провідний інженер Інституту ботаніки ім. 
М.Г. Холодного, тема дисертації: «Структура та динаміка рослинності 
природного заповідника «Єланецький степ» (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.004 в Інституті ботаніки ім. М.Г. 
Холодного НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел.: 
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(044) 234-40-41). Науковий керівник: Дідух Яків Петрович, доктор 
біологічних наук, професор, завідувач відділу геоботаніки та екології 
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного  

Нікітіна Наталія Сергіївна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Нервова 
провідність та механокінетичні параметри скорочення м’язу musculus 
gastrocnemius у щурів з діабетичною полінейропатією та їх корекція», 
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.116 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Берегова Т.В.,  доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 
фундаментальної медицини Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Письменна Юлія Миколаївна,  завідувач лабораторії ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київського національного університету  імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Адаптивні реакції озимої пшениці 
(Triticum aestivum L.) за патогенезу та їх регуляція біотичним та 
абіотичним ефекторами», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 26.001.077 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Таран  Н.Ю., доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри біології рослин  ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Цвид Надія Вікторівна, фахівець І категорії навчальної лабораторії 
біології рослин кафедри біології рослин ННЦ «Інституту біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Гастероїдні гриби в умовах культури», 
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.109 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Сухомлин М. М., доктор біологічних наук, професор, провідний 
науковий співробітник Інституту еволюційної екології 
 

10 Природничі науки 
Гайдар Вікторія Олександрівна, державний експерт з питань 
інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату 
науки та інновацій Міністерства освіти і науки України, тема дисертації: 
«Фізичні основи прогнозування та детектування епілептичних даних 
шляхом аналізу ЕЕГ сигналів», (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.100 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Судаков О. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
медичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та 
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комп’ютерних систем Київського  національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 

11 Математика та статистика 
Тимошенко Андрій Анатолійович, асистент Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Оптимальне 
точкове керування переносом маси у пористих середовищах», (113 
Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.108 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Клюшин Д. А., доктор фізико-математичних наук, професор, 
професор кафедри обчислювальної математики факультету 
комп’ютерних наук Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 

12 Інформаційні технології 
Гребенюк Віктор Вікторович, аспірант Державного університету 
телекомункацій, тема дисертації: «Методика комп’ютерної оцінки 
мультимедійних даних на основі нереферентних методів», (123 
Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.861.002 
Державного університету телекомункацій (м. Київ, вул. Солом’янська, 
7, тел. (044) 249-25-55). Науковий керівник: Негоденко Олена 
Василівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
Інженерія програмного забезпечення Навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій 
Дібрівний Олесь Андрійович, аспірант Державного університету 
телекомунікацій, тема дисертації: «Методика підвищення ефективності 
передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху»,  
(123 Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.861.001 
Державного університету телекомунікацій (м. Київ, вул. Солом’янська, 
7, тел. (044) 249-25-55). Науковий керівник: Бондарчук А.П., доктор 
технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій  Державного університету телекомунікацій 
Киричок Роман Васильович, старший викладач кафедри Державного 
університету телекомунікацій, тема дисертації: «Метод автоматичного 
активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі 
інтелектуальної валідації вразливостей», (125 Кібербезпека). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.861.007 у Державному університеті 
телекомунікацій, (м. Київ, вул. Солом’янська, 7,  (044) 249-25-55). 
Науковий керівник: Гайдур Г.І., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Навчально-
наукового інституту захисту інформації Державного університету 
телекомунікацій 
Коваль Мирослав Олександрович, молодший науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка, тема дисертації: «Моделі та методи самоорганізації 
сенсорних мереж для забезпечення їх зв’язності в умовах завадової 
обстановки», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.103 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Пампуха І. В., кандидат технічних 
наук, доцент, начальник науково-дослідного центру Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Конюхов Андрій Дмитрович, аспірант Української академії 
друкарства, тема дисертації «Моделі інформаційної технології у 
дистанційному навчанні з використанням інфографіки», (126 
Інформаційні системи та технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.101.001 в Українській академії друкарства (м. Львів, вул. Під 
Голоском, 19; ( (032) 242-23-40). Науковий керівник Хамула О. Г., 
кандидат технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 
мультимедійних технологій Української академії друкарства 
Лемешко Андрій Вікторович, аспірант Державного університету 
телекомунікацій, тема дисертації: «Покращення методів проектування 
безпроводових комп’ютерних мереж», (123 Комп’ютерна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.861.003 Державного університету 
телекомунікацій, (м. Київ, вул. Солом’янська, 7,  (044) 249-25-55). 
Науковий керівник: Ткаченко О.М., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії Державного університету 
телекомунікацій 
Саух Ігор Анатолійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в 
управлінні псевдостійкими системами відповідального призначення», 
(122 – Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.006 в 
Одеському національному політехнічному університеті (м. Одеса, 
проспект Шевченка, 1, 048) 705-73-88). Науковий керівник: Савєльєва 
Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського 
національного політехнічного університету 
Слинько Максим Сергійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Дослідження і створення формалізованих методів проектування 
застосувань в технології GPGPU», (123 Комп’ютерна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.066 Київського національного 
університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Погорілий С. Д., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної 
інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Стрельніков Віталій Ігорович, аспірант Державного Університету 
телекомунікацій, тема дисертації: «Методики інтелектуального 
управління комп’ютерними мережами на базі інформаційно-
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ентропійного методу», (123 Комп’ютерна інженерія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.861.005 в Державному університеті телекомунікацій, 
(м. Київ, вул. Солом’янська , 7,  (044) 249-25-55). Науковий керівник: 
Ткаченко О. М., доктор технічних наук, професор, завідувач  кафедри 
комп’ютерної інженерії Державного університету телекомунікацій 
Тушич Аліна Миколаївна, аспірант Державного університету 
телекомунікацій, тема дисертації: «Методика побудови інтелектуальної 
системи аналізу даних на основі нейронних мереж», (123 Комп’ютерна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.861.006 Державного 
університету телекомунікацій, (м. Київ, вул. Солом’янська, 7,  (097) 
946-08-09). Науковий керівник: Сторчак К.П., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій 
Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного 
університету телекомунікацій 
Чапалюк Богдан Володимирович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Системи автоматичної медичної 
комп’ютерної діагностики з використанням методів штучного 
інтелекту», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.028 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Зайченко Ю. П., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
математичних методів системного аналізу Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
 

13 Механічна інженерія 
Бень Ігор Олегович, аспірант Національного лісотехнічного 
університету України тема дисертації: Удосконалення загострювання 
лущильних ножів інструментом з планетарним приводом абразивних 
чашок, (133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ35.072.004 в Національному лісотехнічному університеті України (м. 
Львів, вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, + 38 032 258 4257). Науковий 
керівник: Озимок Ю.І. завідувач кафедри деревообробного обладнання 
та інструменті, кандидат технічних наук, доцент кафеди деевообобного 
обладнання та інструментів Національного лісотехнічного університету 
України 
Бурлака Сергій Андрійович, аспірант,  Вінницький національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності 
використання машинних агрегатів при роботі на суміші палив», 
(133 Галузеве машинобудування).  Спеціалізована вчена  рада  
ДФ 05.854.004 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. 
Вінниця, вул.  Сонячна,  3, тел. 0679405634). Науковий керівник: Гунько 
І. В., канд. техн. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та 
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навчальної роботи, Вінницький національний аграрний університет 
Завертанний Богдан Сергійович, інженер конструктор ТОВ«ПЕТ 
Технолоджиз», тема дисертації: «Структурний синтез намотувальних 
механізмів перемотувальних машин» (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.013 в Київському національному 
університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-
Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: Манойленко О.П., 
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної 
механіки та машин Київського національного університету технологій та 
дизайну 
 

15 Автоматизація та приладобудування 
Дивнич Василь Миколайович, аспірант Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Удосконалення лазерного 
допплерівського вимірювача швидкості аеро та гідродинамічних 
потоків», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.003 в Національному 
авіаційному університеті (м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1,  
(044) 497-80-58). Науковий керівник:  Азарсков В. М., доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри аерокосмічних систем управління 
Національного авіаційного університету 
 

16 Хімічна та біоінженерія 
Мардупенко Олексій Олександрович, старший викладач кафедри 
технологій переробки нафти, газу та твердого палива Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема 
дисертації: «Технологія бітумних матеріалів за функціональними 
властивостями», (161 – Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.050.012 в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2,  
 (057) 707-66-56). Науковий керівник: Григоров А.Б., кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій переробки нафти, 
газу та твердого палива Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Чефранов Євген Вікторович, інженер 2 категорії відділу науково-
технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема 
дисертації: «Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи BaO – 
SrO – Al2O3 – SiO2», (161 Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.026 Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», (61002, м. Харків, 
вул.. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник: Лісачук Г.В., 
доктор технічних наук, професор, завідувач науково-дослідної частини 
НТУ «ХПІ» 
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17 Електроніка та телекомунікації 
Клепач Любов Євгеніївна,  фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Керування електроспоживанням за вартісним критерієм в 
MicroGrid», (171 Електроніка). Спеціалізована вчена рада  ДФ 
26.002.032 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Терещенко Т. О., доктор технічних наук,   професор, професор кафедри 
електронних пристроїв та систем Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Копитько Юлія Станіславівна, асистент Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Акустичні резонатори складної 
форми», (171 Електроніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.031 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Найда С. А., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри акустичних та 
мультимедійних електронних систем Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Мирончук Олександр Юрійович, асистент кафедри Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Методи двоетапного оцінювання 
параметрів багатопроменевого каналу в системах зв’язку з технологією 
OFDM», (172 Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.002.033 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Шпилька О. О., кандидат технічних наук, доцент кафедри 
радіотехнічних пристроїв та систем Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Яшник Оксана Ігорівна,  фахівець з інтернет-комунікацій ТОВ «Мері 
Кей (Україна) Лтд.», тема дисертації: «Акустичні засади розробки 
україномовних артикуляційних таблиць», (171 Електроніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.030 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Луньова С. А., кандидат фізико-математичних наук,  
доцент  кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем 
Національного технічного університету України «Київського 
політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського» 
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18 Виробництво та технології 
Джумеля Ельвіра Анатоліївна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Екологічна безпека гірничо-
хімічного підприємства на стадії ліквідації», (183 Технології захисту 
навколишнього середовища). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.052.039 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
(м. Львів, вул. Степана Бандери, 12,  (032) 258-27-12). Науковий 
керівник: Погребенник В. Д., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності 
Національного університету «Львівська політехніка» 
 

19 Архітектура та будівництво 
Бордун Марина В’ячеславівна, помічник ректора, асистент кафедри 
залізобетонних і кам’яних конструкцій, тема дисертації: «Конструкції 
енергоефективних споруд закритого ґрунту», (192 Будівництво та 
цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.085.001 в 
Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро, вул. Чернишевського, 
24А; тел: (056) 756-34-66). Науковий керівник: Савицький М. В., доктор 
технічних наук, професор, ректор, професор кафедри залізобетонних і 
кам’яних конструкцій Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
Чан Пен, тимчасово не працює, тема дисертації: «Трансформація 
елементів китайської архітектури в європейській архітектурі XVIII - 
початку ХХ століть», (191 Архітектура та містобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.009 в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (03037, м. Київ, 
Повітрофлотський проспект, 31, (044) 241-55-09). Наукові керівники: 
Івашко Юлія Вадимівна, доктор архітектури,                               
професор, нострифікований доктор хабілітований, Київський 
національний університет будівництва і архітектури, Чернишев Денис 
Олегович, доктор технічних наук, професор, Київський національний 
університет будівництва і архітектури 
 

20 Аграрні науки та продовольство 
Гнатюк Олег Романович, аспірант держаного вищого навчального 
закладу «Національний лісотехнічний університет України», тема 
дисертації: «Особливості вирощування та використання садивного 
матеріалу Taxus baccata L.» (205 Лісове господарство). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.072.003 в держаному вищому навчальному закладі 
«Національний лісотехнічний університет України» (м. Львів, вул. Ген. 
Чупринки, 103, 79057, +38 032 258 4257). Науковий керівник: Гузь 
Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції Національного 
лісотехнічного університету України 
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Ковальов Денис Володимирович, в. о. завідувача лабораторії 
насінництва кукурудзи Державної установи Інститут зернових культур 
Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 
«Пофракційне сепарування та його вплив на якість насіння гібридів 
кукурудзи», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.001 
в Державній установі Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України, (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14, 
 (0562) 36-26-18. Науковий керівник: Кирпа М. Я., доктор 
сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії методів 
збереження та стандартизації зерна Державної установи Інститут 
зернових культур Національної академії аграрних наук України 
 

22 Охорона здоров’я 
Буряковська Олена Олександрівна, науковий співробітник відділу ДУ 
«Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», тема 
дисертації: «Оптимізація терапії гіпертонічної хвороби у поєднанні з 
цукровим діабетом на підставі корекції порушень сну», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.561.001 в ДУ «Національний інститут 
терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (м. Харків, просп. Л. Малої, 2А),      
т. (057) 370-73-37). Науковий керівник: Ісаєва Г.С., доктор медичних 
наук, старший дослідник, завідувач відділу комплексного зниження 
ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний 
інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» 
Захаревич Галина Євгенівна, асистент кафедри Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, тема 
дисертації «Оптимізація діагностики розвитку та прогресування 
мікросудинних порушень при діабетичній ретинопатії за наявності 
цукрового діабету 2 типу». Код та назва спеціальності – 222 
«Медицина». Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.014 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ 
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). 
Науковий керівник – Гудзь Андрій Степанович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри офтальмології факультету 
післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького  
Іванків Ярина Тарасівна, лікар акушер-гінеколог КНП ЛОР «Львівська 
обласна клінічна лікарня», аспірантки IV року заочної форми навчання 
кафедри нормальної анатомії   Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького МОЗ України, тема дисертації 
«Структурна організація матки за умов фізіологічної норми та при дії 
налбуфіну (експериментальне дослідження)». Код та назва 
спеціальності – 222 «медицина» Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.600.012 у Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького  МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, 
тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник - Матешук-Вацеба Л. Р., 
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доктор медичних наук, професор кафедри нормальної анатомії, 
Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького 
Каграманян Арнодік Камойович, генеральний директор, Комунальне 
некомерційне підприємство  «Міська лікарня №9» Камянської міської 
ради, заочний аспірант кафедри клінічної анатомії, анатомії та 
оперативної хірургії Державного закладу «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України». Назва дисертації: «Морфогенез сім’яних 
пухирців при порушеннях кровообігу органів репродуктивної системи 
(анатомо-експериментальне дослідження», (22 Охорона здоров’я, 222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.020 у Державному 
закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 
здоров’я України» (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 
766-48-48,). Науковий керівник: Кошарний В.В., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної 
хірургії Державного закладу «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України» 
Карасьова Оксана Віталіївна, лікар, Комунальне підприємство 
«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» 
Дніпропетровської обласної ради. Назва дисертації: «Клінічні, 
функціональні показники та маркери системного запалення в оцінці 
формування легеневого фіброзу», (22 Охорона здоров’я, 222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.021 у Державному 
закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 
здоров’я України» (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 
766-48-48,). Науковий керівник: Родіонова В.В., доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри професійних хвороб та клінічної 
імунології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України» 
Кіцак Тетяна Степанівна, аспірант Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Клініко-імунологічні 
особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту в 
дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.004 в Івано-Франківському 
національному медичному університеті МОЗ України (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник: 
Годованець О. І., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного 
університету 
Когут Роксолани Романівни, лікар-анестезіолог КНП ЛОР "Львівський 
обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр", 
тема дисертації «Морфологічні особливості двостулкового і 
тристулкового клапанів серця в нормі та за умов тривалого впливу 
опіоїду в експерименті». Код та назва спеціальності – 222 «медицина»,. 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.013 у Львівському 
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національному медичному університеті імені Данила Галицького  МОЗ 
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). 
Науковий керівник – Матешук-Вацеба Л. Р., доктор медичних наук, 
професор кафедри нормальної анатомії, Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького 
Конопліцький Денис Вікторович, аспірант Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: «Сучасні 
підходи до діагностики та лікування дітей з гемангіомами», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.014 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: Фомін О.О., 
професор кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук, професор 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Крамаренко Денис Русланович, лікар-стоматолог, ФОП «Крамаренко 
Д. Р.»., тема дисертації: «Морфофункціональна характеристика 
великих слинних залоз щурів в нормі та після дії метакрилату» (222 – 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.013 в Українській 
медичній стоматологічній академії (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 
099-740-5700). Науковий керівник: Єрошенко Г. А., доктор медичних 
наук, професор, в.о. завідувача кафедри медичної біології  Української 
медичної стоматологічної академії 
Павловський Леонід Леонідович, асистент кафедри НМУ імені 
О.О. Богомольця, тема дисертації: «Оптимізація діагностики та 
лікування у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки в 
поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу залежно від рівня церамідів», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.032 в 
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, 
бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: Шипулін 
В.П., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, доктор медичних 
наук, професор кафедри Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця 
Радіонова Тетяна Олександрівна, асистент кафедри Української 
медичної стоматологічної академії, тема дисертації: «Клініко-
патогенетичні особливості та лікування хронічного гастриту у хворих на 
цукровий діабет 2 типу» (222 – Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.601.015 в Українській медичній стоматологічній академії (м. 
Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: 
Скрипник І. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної 
академії 
Скальський Степан Степанович, аспірант Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Комплексне лікування гнійних ран з використанням локального 
керованого підвищеного тиску аеродисперсної суміші», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.015 в Вінницькому 
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національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: Шапринський В. 
О., завідувач кафедри хірургії №1, доктор медичних наук, професор 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Смаль Богдан Орестович, лікар загальної практики - сімейний лікар 
МЦ “Добробут-Поліклініка”, тема дисертації: «Ефективність навчальних 
методик для оптимізації контролю показників перебігу цукрового 
діабету 2 типу» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.017 у Національній медичній академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Матюха Л. Ф., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної 
допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика 
 

24 Сфера обслуговування 
Вовк Катерина Михайлівна, викладач кафедри, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця, тема 
дисертації: «Управління розвитком родієвого туризму в регіоні», 
(242 Туризм). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.015 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Наумік-Гладка К. Г., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри туризму Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 
 

28 Публічне управління та адміністрування 
Бузун Олег Віталійович, аспірант Національної академії державного 
управління при Президентові України, тема дисертації: «Забезпечення 
кооперації у процесах інтегрованого розвитку самоврядних територій» 
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.810.005 в Національній академії державного управління 
при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-
21-55). Науковий керівник: Колтун В. С., доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри регіонального управління, 
місцевого самоврядування та управління містом Національної академії 
державного управління при Президентові України 
Назаренко Діана Леонідівна, аспірантка Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема дисертації: 
«Формування системи адвокасі в місцевому самоврядуванні»,  
(281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.810.006 в Національній академії державного управління 
при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-
21-55). Науковий керівник: Колтун В. С., доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри регіонального управління, 
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місцевого самоврядування та управління містом Національної академії 
державного управління при Президентові України 
 

29 Міжнародні відносини 
Акуленко Тетяна Михайлівна, головний юрист ТОВ «ЮК «Сфера 
безпеки бізнесу», тема дисертації: «Міжнародно-правове 
співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті», (293 – Міжнародне 
право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.014 в Національному 
університеті «Одеська юридична академія» (65009, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23;  +380668675043. Науковий керівник: 
Андрейченко С.С., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного та європейського права Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
Гамарлі Раміг Рауф огли, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Фактори інноваційного розвитку КНР в умовах глобалізації», 
(292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.005 у Харківському національному університеті імені В. Н. 
Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий 
керівник: Гончаренко Н. І., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
Кафтя Максим Анатолійович, аспірант Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: «Глобальні трансформації 
фінансових ринків у парадигмі міжнародного економічного порядку», 
(292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.016 у Державному вищому навчальному закладі «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 
Київ, проспект Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Галенко С. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Мадзігон Наталія Вікторівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у 
законодавство України», (293 Міжнародне право). Спеціалізована 
вчена рада  ДФ 26.001.105 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Кориневич Антон 
Олександрович, Постійний Представник Президента України в 
Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент  
кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 
Хвостіков Андрій Ігорович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Розвиток міжнародних торговельно-економічних відносин аграрного 
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сектору», (292 «Міжнародні економічні відносини»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.055.018 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А,  (057) 
702-18-35). Науковий керівник: Москаленко Н. О., кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри митної справи Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
 
 


