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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 
(відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 
березня 2019 року № 167) 

 
01 Освіта / Педагогіка 

Барда Світлана Іванівна, аспірантка кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка, тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів 
початкової школи до реалізації синергетичного підходу в процесі 
педагогічної взаємодії», (013 Початкова освіта). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 44.053.008 у Полтавському  національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка (36003, м. Полтава, вул. 
Остроградського, 2;  +38(0532) 52-17-52). Науковий керівник: 
Сулаєва Н. В., доктор педагогічних наук, професор, декан психолого-
педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Благун Софія Сергіївна, викладач кафедри латинської мови 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, тема 
дисертації: «Методика навчання фармацевтичної термінології, 
ботанічної і хімічної номенклатур із використанням інтерактивних 
технологій», (011 «Освітні, педагогічні науки» Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.042 в Національному 
медичному університеті імені О. О. Богомольця (м. Київ, бульвар Т. 
Шевченка, 13;  (044) 234-37-63). Науковий керівник: Стучинська Н.В., 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри медичної та 
біологічної фізики та інформатики Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця 
Ван Цзін І, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені  Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-
педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.033 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені  Г.С. 
Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29;  +38(057) 700-35-27). 
Науковий керівник: Жерновникова О. А., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри математики Харківського національного 
педагогічного університету імені  Г.С. Сковороди 

Горбан Євдокія Іванівна,  аспірант Інституту професійно-технічної 
освіти Національної академії педагогічних наук України, тема 
дисертації: «Розвиток професійної компетентності методистів закладів 
професійної освіти у міжкурсовий період підвищення кваліфікації», (015 
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Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.458.003 в Інституті професійно-технічної освіти Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ, провулок Віто-Литовський, 
98-а,  (044) 259-45-53). Науковий керівник: Радкевич В. О., доктор 
педагогічних наук, професор, директор Інституту професійно-технічної 
освіти Національної академії педагогічних наук України 
Йилдирим Ахмет, аспірант Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, тема дисертації: «Формування 
лідерської компетентності у майбутніх керівників-жінок загальноосвітніх 
закладів Туреччини», (011 - Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 73.053.003 в Черкаському національному університеті 
імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, вул. Дашкевича, 24;  (063) 
252-33-26). Науковий керівник: Десятов Т. М., доктор педагогічних наук, 
професор, директор Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького 
Клос Людмила Миколаївна, аспірант кафедри медичної і біологічної 
фізики та інформатики НМУ імені О. О. Богомольця, тема дисертації: 
«Методика дистанційного навчання мікробіології, вірусології та 
імунології майбутніх магістрів фармації», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.043 в Національному 
медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: Цехмістер 
Я.В., доктор педагогічних наук, професор 
Кучеренко Інна Іванівна, старший викладач кафедри медичної і 

біологічної фізики та інформатики Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця, тема дисертації: «Формування 
інформатичної компетентності майбутніх магістрів фармації в умовах 
дистанційного навчання», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.044 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13; 
 (044) 234-37-63). Наукові керівники: Кучин Ю. Л., доктор медичних 
наук, професор, ректор Національного медичного університету імені О. 
О. Богомольця; Малежик М. П., доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх 
вимірювань Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова 

Мазуренко Ігор Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Використання інноваційного спеціалізованого 
тренажерного обладнання у силовій підготовці армспортсменів різної 
кваліфікації», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.862.003 в Харківській державній академії фізичної культури 
(м. Харків, вул. Клочківська, 99,( 097)708-66-61). Науковий керівник: 
Камаєв О. І., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, 
професор кафедри олімпійського та професійного спорту Харківської 
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державної академії фізичної культури 
Орлов Анатолій Анатолійович, аспірант Запорізького національного 

університету, тема дисертації: «Вдосконалення фізичної та 
функціональної підготовленості важкоатлеток 12–13 років на етапі 
попередньої базової підготовки» (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.023 у Запорізькому 
національному університеті (м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 

 061) 7644546). Науковий керівник: Конох А.П., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної 

культури і спорту Запорізького національного університету 
Петрова Ангеліна Сергіївна, викладач кафедри теорії та методики 
фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури, 
тема дисертації: «Ефективність застосування варіативного модуля 
"Кросфіт" у фізичному вихованні школярів старших класів», (017 
Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.862.004 в 
Харківській державній академії фізичної культури (м. Харків, 
вул. Клочківська, 99,( 097)708-66-61). Науковий керівник: Бала Т. М., 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри 
теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії 
фізичної культури 

Сергієнко Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри 
україністики Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця, тема дисертації: «Формування навичок фахової 
комунікації в іноземних студентів медичних університетів», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.045 в 
Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця (м. 
Київ, бульвар Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: 
Литвиненко Н.П., доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри україністики Національного медичного університету імені О. 
О. Богомольця 

Тичина Ірина Вікторівна, аспірантка Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, тема дисертації: «Організаційно-
педагогічні засади підготовки військових фахівців в Україні у 1920-1940-
х рр.», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 
14.053.001 у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,  (067)762-78-61). 
Науковий керівник: Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри соціальних технологій Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 

 

02 Культура і мистецтво 

Бойко Павло Андрійович, артист Національного заслуженого 
академічного симфонічного оркестру України, тема дисертації: 
«Кларнет в оркестровому мисленні Дмитра Шостаковича», (025 – 
Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.005.006 у 
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Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури та інформаційної політики України (01001, м. Київ, 
вул. Архітектора Городецького, 1–3/11;  (044) 279-07-92). Науковий 
керівник: Качмарчик В. П., доктор мистецтвознавства, професор; 
професор кафедри дерев’яних духових інструментів, теорії та історії 
музичного виконавства Національної музичної академії ім. П. І. 
Чайковського 
Младенова Тетяна Валеріївна, асистент кафедри музикознавства та 
хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана 
Франка, тема дисертації: «Крим у діалозі культур “Захід-Схід” на 
прикладі музичної творчості», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.025 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник:  

Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри філософії мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Патер Анастасія Романівна, асистент кафедри музикознавства та 
хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана 
Франка, тема дисертації: «Виконавські виміри української сакральної 
музики», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.026 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 
53-15-74). Науковий керівник:  Козаренко О.В., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри філософії мистецтв 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Решетілов Богдан Юрійович, артист оркестру ТВЗК «Київський 
національний академічний театр оперети», тема дисертації: «Концерт 
для фортепіано зі струнним оркестром у ХХ столітті: генезис, еволюція, 
специфіка трактовки камерності», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.005.007 у Національній музичній 
академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та 
інформаційної політики України (01001, м. Київ, вул. Архітектора 
Городецького, 1–3/11;  (044) 279-07-92). Науковий керівник: 
Неболюбова Л. С., кандидат мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри історії світової музики Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського 

Че Чао, аспірант кафедри теорії та історії музичного виконавства 
Національної музичної академії України імені П .І. Чайковського, тема 
дисертації: «Музично-виконавський стиль Лан Лана: специфіка, етапи 

формування», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.005.008 у Національній музичній академії України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики 
України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1–3/11;  (044) 
279-07-92). Науковий керівник: Москаленко В. Г., доктор 
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мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
музичного виконавства Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського 

Черемисіна Ганна Олегівна, аспірантка Запорізького національного 

університету, тема дисертації: «Об’єктивація лінгвокультурного 
концепту WEALTH інноваційними одиницями в американській мовній 
картині світу» (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.051.029 у Запорізькому національному університеті (м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  061) 7644546). Науковий керівник: 

Зацний Ю.А., доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та 
практики перекладу з англійської мови Запорізького національного 
університету 
Якубов Темур Азимович, адміністратор ДО «Національний будинок 
органної та камерної музики України», тема дисертації: «Сергій 

Борткевич та його скрипкова творчість: джерелознавчий і жанрово 
стильовий аспекти», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.005.009 у Національній музичній академії України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики 
України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1–3/11;  (044) 
279-07-92). Науковий керівник: Путятицька О. В., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української 
музики та музичної фольклористики Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського 

 
03 Гуманітарні науки 

Валентирова Катерина Миколаївна, провідний зберігач науково-
дослідного відділу збереження фондів Національного музею історії 
України, тема дисертації: «Перцепція клинкової зброї в культурі 
Середньовічної Європи (ХІ – ХІІІ ст.)», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ26.001.141 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Терпиловський Р.В., 
доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та 
музеєзнавства історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Гадюк Руслана Володимирівна, викладач циклової комісії 
загальноосвітніх дисциплін Гусятинського фахового коледжу 
Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя,  
тема дисертації: «Вербалізація модальної семантики прохання  
в українській мові», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада  
ДФ 71.053.003 у Кам’янець-Подільському національному університеті 
імені Івана Огієнка, (м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61, 
 (03849) 33361. Науковий керівник: Марчук Л.М., доктор філологічних 
наук, професор, завідувач кафедри української мови  
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
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Гончаренко Дарина Олександрівна, асистентка режисера 
телебачення ТОВ «СЛМ Новини», тема дисертації: «Сімейно-шлюбні 
відносини студентської молоді України у XXI столітті (на матеріалах 
міста Києва), (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.148 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Капелюшний В. П., доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та 
краєзнавства історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Гусар Ангеліна Вікторівна, аспірантка Київського університету імені 
Бориса Грінченка, тема дисертації: «Мовні засоби втілення 
давньоскандинавських міфологем у сучасному пісенному дискурсі (на 
матеріалі шведської та англійської мов)» (035 Філологія). 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.013 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник: Колесник О.С. – доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

Івлєва Юлія Олегівна, аспірантка кафедри зарубіжної літератури 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,тема 
дисертації: «Поетика піктопоезії П. Елюара (збірка «LesMainslibres»)» 
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.035 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені  Г.С. 
Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). Науковий 
керівник: Калашникова Ольга Леонідівна, доктор філологічних наук, 
професор кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара; завідувач кафедри гуманітарної 
підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей 
Університету митної справи та фінансів 

Ідрісова Севіндж Акіфівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
“Звуковий ландшафт Парижа 1840-50-х років: мапа культурних практик 
М. Глінки у просторі міста”, (034 Культурологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.005.010 у Національній музичній академії України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики 
України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; 
тел. (044) 279-07-92). Науковий керівник: Тишко С. В., доктор 
мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії культури 
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського 
Кот Світлана Юріївна, в.о. старшого викладача кафедри англійської 

філології Чорноморського національного університету ім. Петра 
Могили, тема дисертації: «Поетика простору в романах Луїзи Ердрік у 
контексті теорії транскультуралізму», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.053.036 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені  Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 
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700-3527). Науковий керівник: Пронкевич О.В., доктор філологічних 
наук, професор, декан факультету філології Чорноморського 
національного університету ім. П.Могили 

Коцюмбас Ореста Романівна, викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Технічний фаховий коледж Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Академічна гімназія у 
Львові: організація, структура, діяльність (1849–1939)», (032 Історія та 
археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.021 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Кондратюк 
К.К., доктор історичних наук, професор, професор кафедри новітньої 
історії України імені М. Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

Моравецький Остап Михайлович, викладач кафедри філософії та 

економіки  Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, тема дисертації: «Філософія Нового часу як чинник 
формування наукової раціональності у XVII-XVIII ст.», (033 Філософія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.024 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. 
(063) 607 5982). Науковий керівник: Дахній А. Й., доктор філосфських 
наук, доцент, завідувач кафедри історії філософії Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Підшибякін Сергій Вячеславович, ад’юнкт штатний науково-
організаційного відділу Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: «Антитерористична 

операція на сході України в українському суспільному дискурсі (2014-
2018)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.735.008 у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного (79026, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32; тел. 
(032) 258-44-76). Науковий керівник: Соляр І.Я., доктор історичних наук, 
професор, професор кафедри гуманітарних наук інституту морально-
психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного 
Платмір Ярослав Леонідович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Українське селянство в уявленнях та інтерпретаціях інтелектуальних 
еліт Наддніпрянщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», (032 Історія та 
археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.004 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького (18031, м. 
Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. (0472) 37-21-42). Науковий керівник: 
Присяжнюк Ю. П., доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри історії України Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Полтавець Наталія Веніамінівна, методист Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти у Черкаській області, тема 
дисертації: «Селянська молодь УСРР 1920–х років як суб’єкт 
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соціокультурних трансформацій», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.053.005 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького (18031, 
м. Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. (0472) 37-21-42). Науковий керівник: 
Фареній І. А., доктор історичних наук, професор кафедри археології та 
спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Полтавець Юрій Сергійович, ад’юнкт штатний науково-
організаційного відділу Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: «Національна академія 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у системі вищої 
військової освіти України (2009 – 2018)», (032 Історія та археологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.735.009 у Національній академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (79026, м. Львів, 

вул. Героїв Майдану, 32; тел. (032) 258-44-76). Науковий керівник: 
Соляр І.Я., доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
гуманітарних наук інституту морально-психологічного забезпечення 
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного 

Рожков Юрій Григорович, асистент кафедри романо-германських мов 
і перекладу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, тема дисертації: «Вербалізація хвороб 
тварин засобами англійської мови: лінгвокогнітивний і структурно-
семантичний аспекти» (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.014 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). 
Науковий керівник: Якуба В. В. – кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри англійської філології та перекладу Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка 
Сахно Ольга Валеріївна, аспірантка Запорізького національного 

університету, тема дисертації: «Місце кінорежисури в процесах 
національно-культурного розвитку радянської України 1920–30-х рр.», 
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.024 у 
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 66, (061) 7644546). Науковий керівник: Грушева Т.В, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України 
Запорізького національного університету 
Стоберська Надія Анатоліївна, старший лаборант кафедри 
міжнародних економічних відносин Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Польське 
землеволодіння в українських губерніях: українська та російська 
історіографія», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 73.053.006 у Черкаському національному університеті імені Богдана 
Хмельницького (18000, м. Черкаси, б. Шевченка, 81; тел. (067)800-89-
87). Науковий керівник: Темірова Н. Р., доктор  історичних наук, 
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професор, професор кафедри історії України та спеціальних галузей 
історичної науки Донецького національного університету імені Василя 
Стуса 

Сустрєтов Анатолій Станіславович, викладач кафедри мовних та 

гуманітарних дисциплін №2 Донецького національного медичного 
університету, тема дисертації: «Грошовий обіг в Наддніпрянській 
Україні в дореформений період: історіографія», (032 – Історія та 
археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.002 у 
Центральноукраїнському національному технічному університеті 
(25030, м. Кропивницький, пр. Університетський, 8, т. (050)-341-01-94). 
Науковий керівник: Бондаренко О.В., кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи 
Центральноукраїнського національного технічного університету 

Томчук Олександр Анатолійович, ад’юнкт штатний науково-

організаційного відділу Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: «Волонтерський рух 
допомоги Збройним Силам України під час проведення 
антитерористичної операції (квітень 2014 – квітень 2018 рр.)», (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.735.006 у 
Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного (79026, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32; тел. (032) 258-
44-76). Науковий керівник: Бураков Ю.В., кандидат  історичних наук, 
доцент, провідний науковий співробітник Наукового центру Сухопутних 
військ  Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного 

Тугай Олександра Миколаївна, викладач кафедри германської 
філології Київський університет імені Бориса Грінченка, тема 
дисертації: «Складне речення з дієсловами волевиявлення в 
ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект» (035 
Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.015 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник: Буніятова 
І.Р. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
германської філології Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

Федоришин Ігор Ярославович, заступник директора, Департамент 
економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-
Франківської міської ради, тема дисертації: «Українські культурно-
просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.», 
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.022 у 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-
74). Науковий керівник: Королько А.З., кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри історії України і методики викладання історії 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
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Стефаника» 

Філатова Марія Сергіївна, тимчасово не працює, тема дисертації: 

«Релігійна філософія Алвіна Плантінги у контексті сучасної історико-
філософської думки», (033 Філософія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.051.012 в Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара м. Дніпро, пр. Гагаріна,72, тел. (056) 374-98-71. Науковий 
керівник: Окороков В.Б., доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 

 
04 Богослов’я 

Цимбалюк Олег Михайлович, науковий співробітник громадської 
організації «Євро-Азіатська теологічна асоціація», тема дисертації: 
“Взаємозв’язок між парадигмою інтерпретації й епістемологією 
біблійних наративів: Яків – досконала людина”, (041 Богослов’я). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.030 в Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. 
Пирогова, (044) 234-11-08). Науковий керівник: Остащук І.Б., доктор 
філологічних наук, професор,  професор кафедри богослов’я та 
релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова 

 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Агапова Вікторія Вадимівна, аспірантка кафедри економіки та 

соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів, 
тема дисертації: «Інформаційні детермінанти економічного розвитку», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.014 в 
Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 2/4,  (056) 745-55-96). Науковий керівник: 
Івашина О. Ф., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Університету митної 
справи та фінансів 

Балахтар Катерина Сергіївна, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації 
«Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 
викладачів іноземних мов закладів вищої освіти», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.006 у Державному закладі вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», (м. Київ, вул. Січових 
Стрільців 52-а, тел.:  (044) 484-10-96). Науковий керівник:                                        
А. С. Москальова, кандидат психологічних наук, доцент, професор 
кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
Балашова Оксана Володимирівна, викладачка кафедри політології 
та національної безпеки Національного університету «Острозька 
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академія», випускниця аспірантури 2020 року. Тема дисертації: 
«Еволюція партійних систем України та Республіки Польща (1989-2019 
роки)» (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.065 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. 
Степана Бандери 12, тел. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Сидорук 
Т.В., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних відносин Національного університету «Острозька 
академія» 
Буря Катерина Миколаївна, аспірант Дніпровського національного 

університету імені Олеся  Гончара, тема дисертації: «Політико-правові 
засади легітимації локальної демократії в умовах політичних 
трансформацій», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.051.010 у Дніпровському національному університеті імені Олеся  
Гончара (м. Дніпро, просп. Гагаріна 72,  +380969624007). Науковий 

керівник: Висоцький О. Ю., доктор політичних наук, професор, 
професор кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного 
університету імені Олеся  Гончара 
Вершиніна Дарина Миколаївна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
безпекоорієнтованого управління підприємств будівельної галузі в 
умовах євроінтеграції», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.089.008 у Харківському національному університеті міського 
господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). Науковий керівник: Момот Т. В., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова 
Гегедош Крістіан Володимирович, менеджер зі збуту по 
Мукачівському регіону ТОВ «АВ метал груп», тема дисертації: 
«Напрями активізації транскордонного співробітництва: маркетингове 
забезпечення» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 62.147.015 у Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, 
вул. Ужгородська 26, (03131) 2-11-09). Науковий керівник: Чучка І. М., 
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування та 
маркетингу Мукачівського державного університету 

Гнатюк Володимир Вікторович, асистент кафедри політології 
Львівського національного університету імені Івана Франка, тема 
дисертації: «Особливості функціонування політичних процесів на 
регіональному рівні в Україні (на прикладі Закарпатської, Львівської і 
Чернівецької областей у 2010-2015 рр.)», (052 Політологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.025 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Була С.П., 
кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
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Голич Наталія Василівна, аспірантка Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: «Адаптивні 
стратегії розвитку підприємств малого бізнесу харчової промисловості в 
умовах децентралізації» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.052.004 в Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, 
 (097) 697-02-26). Науковий керівник: Панухник О. В., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя 
Голич Наталія Василівна, аспірантка Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: «Адаптивні 
стратегії розвитку підприємств малого бізнесу харчової промисловості в 
умовах децентралізації» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 

ДФ 58.052.004 в Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, 
 (097) 697-02-26). Науковий керівник: Панухник О. В., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя 
Гунько Катерина Ігорівна, начальник відділу кадрової роботи, 
Слобожанська митниця Держмитслужби, тема дисертації 
«Інституціоналізація процесів державно-приватного партнерства в 
митній справі України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.855.004 в Університеті державної фіскальної служби України, 
(м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,  (04597) 6-00-16). Науковий 
керівник: Пашко П. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри митної справи Університету державної фіскальної служби 
України 
Карпова Дарія Євгенівна, аспірант Хмельницького національного 

університету, тема дисертації: «Психологічні умови формування 
уявлень про сімейні ролі студентської молоді», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.011 у Хмельницькому 
національному університеті, (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 
 (096) 365-70-16). Науковий керівник: Комар Т. В., доктор 
психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки 
факультету соціально-психологічної освіти та управління 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Літвінов Віталій Іванович, старший викладач кафедри обліку і аудиту 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», 
тема дисертації: «Формування системи трудової мотивації в 
сільськогосподарських підприємствах» (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.004.024 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
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 (044) 527-82-28). Науковий керівник: Єрмаков О. Ю., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри економіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Лозінська Любов Дмитрівна, головний бухгалтер ТзОВ «Сапсан ІФ»», 

тема дисертації: «Економічний потенціал підприємств сільських 
територіальних громад», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.015 у Державному вищому навчальному закладі 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Баланюк І. Ф., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Маргітич Вікторія Володимирівна, асистент кафедри економіки і 

підприємництва економічного факультету Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет», тема 
дисертації: «Організаційно-економічний потенціал стратегічного 
розвитку регіональної економіки», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 61.051.020 в Державному вищому навчальному закладі 
«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, вул. Підгірна, 
46,  (066) 081-89-98). Науковий керівник: Кубіній Н. Ю., кандидат 
економічних наук, професор, професор кафедри економіки і 
підприємництва Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет» 
Меньшакова Дар’я Олександрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Ядерний статус Франції як чинник її публічного 

позиціонування в євроатлантичному безпековому середовищі», 
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.013 у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся  Гончара 
(м. Дніпро, просп. Гагаріна 72,  +380679167074). Науковий керівник: 
Іщенко І.В., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара 
Оніщик Анастасія Володимирівна, асистент кафедри економіки 
підприємства та менеджменту Академії праці, соціальних відносин і 
туризму, тема дисертації: «Фіктивна діяльність суб’єктів 
господарювання як загроза економічній безпеці України», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 38.134.002 в 
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 
(м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,  (0512) 37-88-38). Науковий 
керівник Лазебник Л. Л., завідувач кафедри економіки підприємства, 
доктор економічних наук, професор Університету державної фіскальної 
служби України Міністерства фінансів України 
Панчук Роман Михайлович, член ради директорів громадської 
організації «Україна-2050», тема дисертації: «Україна у міждержавному 
співробітництві країн Балтійсько-Чорноморського простору», (052 
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Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.173 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Кривонос Р. А., кандидат політичних наук, доцент кафедри  
міжнародного країнознавства Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Рісний Олег Петрович, директор Львівського міського центру 
зайнятості, тема дисертації: «Системні пріоритети регулювання ринку 
праці України в умовах євроінтеграції», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 47.104.005 в Національному університеті водного 
господарства та природокористування (33028, м. Рівне, 
вул. Соборна, 11,  050 678-94-44). Науковий керівник: Грішнова О. А., 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 
підприємства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 
Солоненчук Іван Вікторович, оперуповноважений Служби безпеки 
України, тема дисертації: «Державне регулювання ринку 
енергоресурсів в Україні» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.004.025 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 (044) 527-82-28). Науковий керівник: Ткачук В. А., доктор 
економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, 
міжнародної діяльності та розвитку; професор кафедри економіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Татай Едуард Олександрович, аспірант денної форми навчання 

Маріупольського державного університету, тема дисертації: 
Громадська активність в Україні: сутність, структура та динаміка 
розвитку, (052 «Політологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
12.093.004 у Маріупольському державному університеті (м.Маріуполь, 
пр.Будівельників, 129 а,  (0629) 58-75-90. Науковий керівник: Пашина 
Наталія Полікарпівна, доктор політичних наук, професор, професор 
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського 
державного університету 
Федоренко Володимир Володимирович, аспірант Дніпровського 
національного університету імені Олеся  Гончара, тема дисертації: 
«Політична консолідація територіальних громад як чинник формування  
громадянського суспільства в Україні», (052 
Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.005 у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся  Гончара 
(м. Дніпро, просп. Гагаріна 72,  +380675656250). Науковий керівник: 
Третяк О. А., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 
політології Дніпровського національного університету імені Олеся  
Гончара 
Чумаченко Денис Сергійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Соціокультурні і соціально – правові чинники корупційних практик в 
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сучасному українському суспільстві: соціологічний аналіз», (054 
«Соціологія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 38.053.004 у 
Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 
(м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, буд. 10,  (0512) 76-92-67).  
Науковий керівник: Буканов Григорій Миколайович, кандидат 
політичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та трудового права Класичного приватного 
університету 
Шаран Ольга Василівна, асистент кафедри країнознавства і 

міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені Івана Франка, тема дисертації: 
«Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у державах 
Європи», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.016 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 

Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Федунь О. В., кандидат географічних наук, доцент кафедри 
країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних 
відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 
Шпарик Ярема Ярославович, директор ТОВ «Львів Фуд Груп», тема 

дисертації: «Державне регулювання відтворення землі як фактора 
виробництва в Україні», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.887.010 у Полтавській державній аграрній академії  
(м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 🕿 050 132-50-43). Науковий керівник: 
Куцик В. І. кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 
економіки Львівського торговельно-економічного університету 

 
07 Управління та адміністрування 

Moхамед Абдулсалам Сеек Алі, Інженер компанії Libyan Iron and Steel 
Company (Lisco), тема дисертації: «Моделі та методи управління 
ризиками в будівельних проектах на основі ціннісно-орієнтованого 
підходу», (073 «Менеджмент»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.056.016 Київського національного університету будівництва і 
архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (097) 247-06-
47). Науковий керівник: Данченко О.Б., доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри комп’ютерних наук та системного 
аналізу Черкаського державного технологічного університету 

Арчибісова Дарія Станіславівна, аспірантка Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова, тема 
дисертації: «Розвиток регіональних організаційно-управлінських 
механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 38.060.003 у 
Національному університеті кораблебудування імені адмірала 
Макарова, (м. Миколаїв, Проспект Героїв України, 9,  (0512) 42-42-
80). Науковий керівник: Іртищева І. О., доктор економічних наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної 
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діяльності Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

Бурдик Олена Юріївна, викладач Львівського коледжу транспортної 
інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна, тема дисертації: «Концепція 
обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням 
фінансових результатів діяльності підприємства», (071 Облік і 
оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.840.003 в 
Львівському торговельно-економічному університеті (м. Львів, вул. 
М. Туган-Барановського, 10,   (032) 275-65-50). Науковий керівник: 
Воронко Р. М., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-
економічного університету 

Гвоздь Оксана Миколаївна, аспірант кафедри менеджменту 

Львівського національного університету імені Івана Франка, тема 
дисертації: «Державне регулювання розвитку органічного 
сільськогосподарського виробництва», (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.026 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, 
 (063) 607-59-82). Науковий керівник: Горинь М. О., кандидат 
економічних наук, доцент кафедри менеджменту Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Гушло Юлія Юріївна, фізична особа-підприємець, тема дисертації:    
«Науково-методичні засади стратегічного управління фінансами банку 
в умовах невизначеності», (072 Фінанси, банківська справа та 

страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.016 у Сумському 
державному університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  
(0542) 33-53-45). Науковий керівник: Дʼяконова І. І., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин  
Сумського державного університету 

Давліканова Олена Борисівна, координаторка проєктів 
Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, тема дисертації:    
«Розвиток менеджменту дуальної вищої освіти в Україні»,                (073 
Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.017 у Сумському 
державному університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,  
(0542) 33-53-45). Наукові керівники: Васильєва Т.А., доктор економічних 
наук, професор, директор Навчально-наукового інституту бізнесу, 
економіки та менеджменту Сумського державного університету; 
Хофштеттер Г., професор Берлінської вищої школи економіки та права 
Дзюба Тетяна Ігорівна, секретар деканату механіко-технологічного 

факультету Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, тема дисертації: «Обліково-аналітичне 
забезпечення управління економічним потенціалом 
сільськогосподарських підприємств» (071 Облік і оподаткування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.022 у Національному 
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університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527-82-28). Науковий керівник: 
Савчук В. К., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
статистики та економічного аналізу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
Драгунов Дмитро Миколайович, аспірант Національного університету 
«Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Фінансові інструменти 
стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я в умовах цифрової 
економіки», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 79.051.005 в Національному 
університеті «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; 
 (0462) 66-51-03). Науковий керівник: Забаштанський М. М., доктор 
економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 
бізнесу, природокористування і туризму Національного університету 

«Чернігівська політехніка» 
Дюк Оксана Михайлівна, методист ВСП «Калуський фаховий коледж 
економіки, права та інформаційних технологій» Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації: 
«Вплив корпоративної культури на вибір технологій управління на 
промислових підприємствах», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 20.052.015 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, 

 095) 137-37-53). Науковий керівник: Полянська А. С., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та 
адміністрування Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 
Керничний Богдан Ярославович, аспірант Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя, тема 
дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління 
транспортно-логістичним обслуговуванням промислового 
підприємства», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.052.005 в Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, 
 (097) 697-02-26). Науковий керівник: Андрушків Б. М., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри управління 
інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя 
Кобизський Денис Сергійович, начальник відділу маркетингу 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», тема дисертації: «Теоретико-
методичні засади реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової сфери 
промислових підприємств», (075 Маркетинг). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 55.051.018 у Сумському державному університеті (м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник:  
Таранюк Л. М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
міжнародних економічних відносин Сумського державного університету 
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Кульбач Юлія Олександрівна, аспірант кафедри фінансів 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, тема дисертації: «Управління вартістю агропромислових 
підприємств» (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.023 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  (044) 527 82 28). Науковий керівник: 
Давиденко Н. М., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природо-
користування України 
Нехме Мохамад Насіф, аспірант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: 
«Оцінка впливу корпоративної соціальної відповідальності на 
конкурентоспроможність підприємства», (073 Менеджмент). 

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.056 Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2,  (057) 707-66-56). Науковий керівник: Брінь П. В., 
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту 
та оподаткування Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
Роєва Ольга Сергіївна, аспірантка Центральноукраїнського 
національного технічного університету, тема дисертації: «Облік і аудит 
запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємства» (071 Облік і 
оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.006 в 
Державному університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. 
Чуднівська,  (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Шалімова Н. С., 
доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів 
Центральноукраїнського національного технічного університету 
Савчук Світлана Віталіївна, аспірант кафедри менеджменту та 
адміністрування Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, тема дисертації: «Удосконалення системи 
управління на енергетичних підприємствах в умовах цифрової 
економіки», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.052.014 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, 

 095) 137-37-53). Науковий керівник: Полянська А. С., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та 
адміністрування Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 
Соловйов Олексій Андрійович, аспірант Полтавської державної 

аграрної академії, тема дисертації: «Менеджмент галузевої 
конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.009 у 
Полтавській державній аграрній академії (м. Полтава, вул. Сковороди, 
1/3, 🕿 050 132-50-43). Науковий керівник: Шмиголь Н. М. доктор 
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економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
Національного університету «Запорізька політехніка» 

Філатова Ганна Петрівна, молодший науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії розвитку соціально-економічних систем 
Сумського державного університету, тема дисертації: «Боргова безпека 
в системі забезпечення економічної безпеки держави», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада          
ДФ 55.051.019 у Сумському державному університеті (м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник:   
Журавка Ф. О., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
міжнародних економічних відносин Сумського державного університету 

 

08 Право 

Аліменко Олександр Юрійович, юрист, адвокат ТОВ «СОФОКЛЕУС І 

ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ», тема дисертації: «Здійснення адвокатом 
представництва при розгляді судом спадкових справ з іноземним 
елементом», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.127 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Фурса С.Я., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, 
прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Атаманов Олександр Михайлович, практикуючий адвокат, тема 
дисертації «Повідомлення про підозру особі, місцезнаходження якої не 
встановлено або яка перебуває за межами України», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.063 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Чернявський С.С., доктор 
юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх 
справ 
Бабенко Олександр Володимирович, аспірант, кафедра трудового 
права та права соціального забезпечення Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:  
«Пікетування за трудовим правом України та Великої Британії», (081 

Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.168 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця 
Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник: Вавженчук 
С.Я., доктор юридичних наук,  професор, професор кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Базан Олександр Вікторович, в.о. Першого заступника керівника 
Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької обласної 
прокуратури. Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
діяльності суб’єктів охорони навколишнього середовища» (081 Право). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.035 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Буханевич О.М., доктор юридичних наук, професор, 
керівник Служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів 
України 
Басай Віктор Олегович, головний консультант представництва 
інтересів Президента України в судах Директорату з питань правової 
політики офісу Президента України, тема дисертації «Запобігання 
адміністративним правопорушенням у діяльності кредитних спілок в 
Україні», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.068 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Сербин 
Р.А., доктор юридичних наук, професор, проректор Національної академії 

внутрішніх справ 
Бєжанова Анна Володимирівна, самозайнята особа – адвокат, тема 
дисертації: «Застосування режиму відеоконференції у кримінальному 
судочинстві», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.011 в 
Одеському державному університеті внутрішніх справ (65014, м. 
Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник: 
Тетерятник Ганна Костянтинівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри кримінального процесу факультету підготовки 
фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного 
університету внутрішніх справ 
Бодовська Людмила Іванівна, помічник адвоката Адвокатського 

бюро «Костянтина Глоби», тема дисертації: «Розвиток земельних 
відносин в умовах децентралізації влади» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.004.017 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Гафурова Олена Вікторівна, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Брояков Сергій Вікторович, молодший науковий співробітник відділу 
загальних проблем формування та реалізації інноваційної політики 
Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного 
розвитку Національної академії правових наук України, тема 
дисертації: «Податкові консультації в механізмі податкового 
адміністрування», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.086.018 в Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Головашевич Олександр Олександрович, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Бугайова Оксана Олександрівна, старший офіцер юридичної служби 
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військової частини 3011 Національної гвардії України, тема дисертації: 
«Правовий режим майна у Збройних Силах України», (081 «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.008 у Донецькому юридичному 
інституті МВС України, МВС України (87510, Донецька область, м. 
Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: 
Ніколенко Л.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету 
№ 3 ДЮІ МВС України 
Василик Віталій Валентинович, заступник Міністра юстиції України, 

тема дисертації «Кримінально-виконавчі засади покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк», (081 - Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.069 в Національній академії внутрішніх справ, МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Джужа О.М., доктор юридичних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності 
та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії 
внутрішніх справ 
Гіверц Павло Віталійович, штатний офіцер балістичної лабораторії, 
Поліція Ізраїлю, тема дисертації: «Криміналістичне дослідження 
нетипової вогнепальної зброї (за матеріалами ізраїльської експертної 
практики)», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.024 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедр криміналістики Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

Головко Аліна Леонідівна, заступник начальника третього відділу 
організації процесуального керівництва та підтримання публічного 
обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами 
центрального апарату Національної поліції України Департаменту 
нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та 
органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною 
злочинністю Офісу Генерального прокурора, тема дисертації 
«Теоретико-правові засади природоохоронної діяльності», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.070 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Білозьоров Є.В., кандидат 
юридичних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового 
інституту № 2 з навчально-методичної та наукової роботи Національної 
академії внутрішніх справ 

Денисюк Марія Олексіївна, аспірантка, кафедра трудового права та 
права соціального забезпечення Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:  
«Організаційно-правове забезпечення функціонування трудового 
колективу як суб’єкту трудового права», (081 Право). Спеціалізована 
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вчена рада ДФ 26.001.166 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 60,  (044) 
2393141). Науковий керівник: Андріїв В.М., доктор юридичних наук,  
професор, професор кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Дідковська-Бідюк Марія Володимирівна, старший інспектор відділу 
комунікації Головного управління Національної поліції в Київській 
області, тема дисертації «Психолого-правові засади використання 
профайлінгу в діяльності Національної поліції», (053 - Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.078 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Кудерміна О.І., доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри юридичної психології 

Національної академії внутрішніх справ 
Єна Ігор Олександрович, начальник слідчого відділу Управління 
Служби безпеки України у Дніпропетровській області, тема дисертації: 
«Покарання та його призначення за злочини проти основ національної 
безпеки України», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.700.044 у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 73-98-299). 
Науковий керівник: Шинкарьов Ю. В., кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 
юридичного факультету Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 

Жогов Віктор Сергійович, ад’юнкт денної форми навчання 
докторантури та аспірантури Одеського державного університету 
внутрішніх справ тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що 
виражені у цифровій формі», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.884.013 в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий 
керівник: Форос Ганна Володимирівна, кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення 
факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
Одеського державного університету внутрішніх справ 
Захарчук Вікторія Вікторівна, провідний фахівець групи 

забезпечення освітнього процесу Національної академії внутрішніх 
справ, тема дисертації «Публічне адміністрування у сфері медичного 
обслуговування населення в Україні», (081 - Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.071 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Стрельченко О.Г., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри публічного управління та 
адміністрування Національної академії внутрішніх справ 
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Зелькіна Тетяна Євгенівна, практикуючий адвокат, тема дисертації 
«Обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії 
досудового розслідування», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.064 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Чернявський С.С., доктор юридичних наук, професор, 
проректор Національної академії внутрішніх справ 
Іванов Філіп Олександрович, аспірант кафедри адміністративного та 
фінансового права Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, тема дисертації: «Адміністративно-
деліктні відносини у сфері використання та охорони природних 
ресурсів» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.018 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 

Улютіна Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри адміністративного та фінансового права 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Іванова Наталія Вікторівна, адвокат, тема дисертації: «Страховий 
випадок як підстава виникнення правовідносин із 
загальнообов’язкового державного соціального страхування», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.025 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 
Калінніков Олексій Валерійович, адвокат Адвокатського об'єднання 
«Могильницький та партнери», тема дисертації «Досудове 
розслідування у кримінальному провадженні за відсутності підозрюваного 
(in absentia) в Україні та країнах Європи (порівняльно-правове 
дослідження)», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.065 
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Удалова 
Л.Д., доктор юридичних наук, професор, директор Інституту підготовки 
керівних кадрів та підвищення кваліфікації  Національної академії 
внутрішніх справ 

Козак Василь Михайлович, заступник начальника відділу по боротьбі 
з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки 
України в Закарпатській області, тема дисертації: «Кримінальна 
відповідальність за незаконний обіг транспортних засобів», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.021 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Байда 
А.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
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права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 

Коперсак Дмитро Віталійович, старший інспектор сектору водної 
поліції відділу превенції Одеського районного Управління поліції №1, 
тема дисертації: «Спеціальне досудове розслідування кримінальних 
правопорушень», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.884.014 в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий 
керівник: Смоков Сергій Михайлович кандидат юридичних наук, 
професор, професор кафедри кримінального процесу факультету 
підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського 
державного університету внутрішніх справ 
Король Олександра Дмитрівна, аспірантка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Принцип 
співробітництва суду і сторін у цивільному судочинстві», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.167 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Ізарова І. О.,  
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри нотаріального, 
виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Коршикова Тетяна Василівна, старший слідчий в особливо важливих 
справах Голосіївське управління поліції ГУНП у м. Києві, тема 
дисертації «Розслідування шахрайств, учинених з використанням 
електронно-обчислювальної техніки», (081 - Право). Спеціалізована 

вчена рада ДФ 26.007.066 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Чернявський С.С., доктор юридичних наук, 
професор, проректор Національної академії внутрішніх справ 
Коч Олена Володимирівна, адвокат, Адвокатське Об'єднання «АНК. 

Бізнес адвокати», тема дисертації:  «Визнання та виконання іноземних 
арбітражних рішень: теоретико-прикладні засади», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.012 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Французький бульвар 
24/26,  +38050 672 69 82). Науковий керівник: Стрельцова Євдокія 
Джонівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова 
Кошелюк Тарас Васильович, аспірант, тема дисертації: 
«Організаційно-правовий механізм функціонування національних 
природних парків», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.028 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 
53-15-74). Науковий керівник: Кобецька Н. Р., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри трудового, екологічного та аграрного 
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права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Лавренюк Тетяна Анатоліївна, суддя господарського суду Харківської 
області, тема дисертації: «Принципи господарського права: 
інструментальний аспект», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.026 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедр господарського права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Лукань Марія Олександрівна, аспірант кафедри міжнародного 
приватного права та порівняльного правознавства Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, тема дисертації: 
«Захист інтелектуальної власності в державах Європейського Союзу», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.027 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Полатай В.Ю., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
міжнародного приватного права та порівняльного правознавства 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Максимович Андрій Миколайович, слідчий другого слідчого відділу 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Києві, тема дисертації «Адміністративно-правове 
регулювання дисциплінарної відповідальності працівників Державного 
бюро розслідувань», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 

26.007.072 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Дрозд О.Ю., доктор юридичних наук, професор, начальник 
відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх 
справ 

Марченко Володимир Миколайович, президент Нотаріальної палати 
України, тема дисертації: «Нотаріальна діяльність при здійсненні та 
захисті суб’єктивних цивільних прав», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.500.008 у Науково-дослідному інституті приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака (м. Київ, вул. М. 
Раєвського, 23-А;  +380442867098). Наукові керівник: Гриняк Андрій 
Богданович, доктор юридичних наук, професор, в. о. заступники 
директора з наукової роботи Київського регіонального центру 
Національної академії правових наук України; Міловська Надія 
Василівна, доктор юридичних наук, доцент, в. о. провідного наукового 
співробітника відділу забезпечення інтеграції академічної та 
університетської правової науки та розвитку юридичної освіти 
Київського регіонального центру Національної академії правових наук 
України 
Махніцька Катерина Григорівна, науковий співробітник Науково-
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дослідного інституту публічного права. Тема дисертації: «Кримінально-
виконавчі засади запобігання потрапляння до засуджених, 
позбавлених волі заборонених предметів» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.503.036 в Науково-дослідному інституті публічного 
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 
Колб О.Г., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
політології, управління та державної безпеки Волинського 
національного університету імені Лесі Українки 
Мєняйлов Олександр Олександрович, помічник судді 

Автозаводського районного суду м. Кременчука. Тема дисертації: 
«Адміністративно-правовий статус судді вищого антикорупційного 
суду» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.037 в 
Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-
а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Балдинюк В.В., кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри приватно-правових дисциплін ПВНЗ 
«Університет сучасних знань» 
Мисишин Анна Володимирівна, аспірантка кафедри цивільного 
права та процесу Львівського національного університету імені Івана 
Франка, тема дисертації: «Визнання і виконання рішень іноземних 
юрисдикційних органів в умовах євроінтеграції України в Європейський 
Союз», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.022 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Михайлів 
М. О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного 
права та процесу Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

Михайлов Владислав Олексійович, ад’юнкт кафедри тактико-
спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Забезпечення законності та 
дисципліни в діяльності патрульної поліції», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.020 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Собакарь А.О., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Мірзоєв Руфат Ширзад огли, директор ПП "Юридична компанія "Дарт 

Лекс", тема дисертації: «Міжнародно-правове регулювання 
транскордонного співробітництва (на прикладі України)», (293 
«Міжнародне право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.014 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Стешенко Володимир Миколайович, кандидат юридичних 
наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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Мосейчук Анастасія Ігорівна, адвокат (індивідуальна діяльність), 
тема дисертації: «Усиновлення іноземцем дитини за законодавством 
України та країн Європейського Союзу (порівняльно-правове 
дослідження)», (081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 
64.700.045 в Харківському національному університеті внутрішніх справ 
(м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий 
керівник – Красицька Лариса Василівна, доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри цивільного права та процесу факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 

Мосейчук Анастасія Ігорівна, адвокат (індивідуальна діяльність), 
тема дисертації: «Усиновлення іноземцем дитини за законодавством 
України та країн Європейського Союзу (порівняльно-правове 
дослідження)», (081 Право). Спеціалізована вчена рада – ДФ 
64.700.045 в Харківському національному університеті внутрішніх справ 

(м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)7398299). Науковий 
керівник – Красицька Лариса Василівна, доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри цивільного права та процесу факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науменко Сергій Геннадійович, старший викладач кафедри 

фінансового права та фіскального адміністрування Національної 
академії внутрішніх справ, тема дисертації «Адміністративно-правове 
регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», (081 - 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.073 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Герасименко 
Л.В., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри економічної 
безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх 
справ 
Никитюк Ярослав Ігорович, помічник командира військової частини 
А2375 з правової роботи Міністерства оборони України, тема 
дисертації «Адміністративно-правовий статус Вищого антикорупційного 
суду України», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.074 
в Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Дрозд 
О.Ю., доктор юридичних наук, професор, начальник відділу 
докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ  
Оверченко Дмитро Григорович, начальник Управління превентивної 

діяльності ГУНП в Одеській області, тема дисертації: «Тактико-
психологічні аспекти превентивної діяльності поліцейських відділів 
масових і охоронних заходів», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.884.018 в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий 
керівник: Цільмак Олена Миколаївна, доктор юридичних наук 
професор, професор кафедри психології Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
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Панов Владислав Віталійович, детектив Національного 
антикорупційного бюро України, тема дисертації «Адміністративно-
правове регулювання дисциплінарної відповідальності детективів 
Національного антикорупційного бюро України», (081 - Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.075 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Дрозд О.Ю., доктор юридичних 
наук, професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури 
Національної академії внутрішніх справ 

Панькевич Роман Васильович, прокурор відділу Львівської обласної 
прокуратури, тема дисертації: «Захист майнових прав та інтересів 
держави і територіальних громад за цивільним законодавством 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.023 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 

Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Дякович М. 
М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного 
права та процесу Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
Паренте Любов Миколаївна, науковий співробітник Науково-

дослідного інституту публічного права. Тема дисертації: «Публічно-
правові засади діяльності саморегульованих організацій» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.038 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 
права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Перунова Ольга Сергіївна, начальник відділу з питань дотримання 
гендерної рівності Управління моніторингу дотримання прав людини 
МВС України, тема дисертації «Юридико-психологічні засади 
профілактики гендерно обумовленого насильства в органах Національної 
поліції України», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.076 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Андросюк В.Г., кандидат психологічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 
психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень 
навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 
Петренко Юлія Володимирівна, викладач Полтавського юридичного 

коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, тема дисертації: «Міжнародне співробітництво держав-членів 
Європейського Союзу в сфері оборони», (293 Міжнародне право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.029 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
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вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Трагнюк 
О.Я., кандидат юридичних наук, професор, доцент кафедри права 
Європейського Союзу Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

Сіренко Михайло Михайлович, юрист Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Панасівка-Центр», тема дисертації: «Правове 
регулювання акцизного податку в Україні», (081 «Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.022 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Лукашев 
Олександр Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри фінансового права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

Скороход Галина Михайлівна, адвокат в юридичній фірмі 

«ArsLegem», тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання 
державного боргу України», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.007.077 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 
керівник: Фещук В.В., кандидат юридичних наук, доцент, заступник 
начальника Департаменту фінансового забезпечення та 
бухгалтерського обліку Національної поліції України 
Скрипник Андрій Володимирович, головний спеціаліст відділу 
аналітичної роботи та юридичних експертиз Управління судової роботи 
та контролю Юридичного департаменту Полтавської обласної 
державної адміністрації, тема дисертації: «Використання інформації з 

електронних носіїв у кримінальному процесуальному доказуванні», 
(081 «Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.023 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Тітко Іван Андрійович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових 
дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Соловйов Олег Леонідович, суддя Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя, Донецька область, тема дисертації: «Позовне провадження 
у господарському судочинстві», (081 «Право»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 11.737.009 у Донецькому юридичному інституті МВС України, 
МВС України (87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 
89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: Ніколенко Л.М., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарсько-правових 
дисциплін та економічної безпеки факультету № 3 ДЮІ МВС України 
Тихонович Олексій Юрійович, аспірант, кафедра трудового права та 
права соціального забезпечення Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:  
«Механізм локального правового регулювання заробітної плати в 
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Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.169 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Мельничук Н.О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Ткаченко Олександр Миколайович, директор ТОВ 
«Будагроенергосервіс», тема дисертації: «Правова охорона довкілля в 
населених пунктах» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.004.019 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Єрмоленко Володимир 
Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
аграрного, земельного та екологічного права імені академіка 

В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Ткаченко Юрій Сергійович, старший оперуповноважений Управління 
карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, тема дисертації: 
«Взаємодія органів публічної адміністрації та інституцій громадянського 
суспільства», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.010 
у Донецькому юридичному інституті МВС України, МВС України (87510, 
Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). 
Науковий керівник: Бесчастний В.М., доктор юридичних наук, 
професор, керівник Секретаріату Конституційного суду України 
Ткачук Сергій Петрович, заступник голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації. Тема дисертації: «Адміністративно-правове 
забезпечення публічних закупівель в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.039 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Суббот А.І., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 
права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 
Холодненко Дмитро Вікторович, начальник відділення поліції № 1 
Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській 
області, тема дисертації: «Контрольна функція органів публічної 
адміністрації: адміністративно-правові засади», (081 «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.011 у Донецькому юридичному 
інституті МВС України, МВС України (87510, Донецька область, м. 
Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий керівник: 
Вітвіцький С.С., доктор юридичних наук, професор, ректор ДЮІ МВС 
України 
Чаплян Сергій Євгенович, керуючий партнер Адвокатського 
об'єднання "СЕАРТ", тема дисертації: «Господарсько-правове 
регулювання емісії та обігу електронних засобів платежу», (081 Право). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.009 у Науково-дослідному 
інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. 
Бурчака (м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А;  +380442867098). 
Науковий керівник: Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних 
наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу правового 
забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Шапошніков Юрій Вадимович, співробітник Служби безпеки України, 
тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за непокору (ст. 402 КК 
України)», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.030 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Харитонов Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Швець Андрій Володимирович, фахівець навчально-наукового 
інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним 
поводженням з небезпечними матеріалами та речовинами», (081 - 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.067 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Юсупов В.В., 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем 
криміналістичного забезпечення та судової експертології ННІ №2 
Національної академії внутрішніх справ 

Шульга Марина Вікторівна, начальник навчально-методичного 
відділу ДЮІ МВС України, тема дисертації: «Адміністративно-правовий 
статус курсантів та слухачів закладів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських», (081 
«Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.012 у Донецькому 
юридичному інституті МВС України, МВС України (87510, Донецька 
область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24). Науковий 
керівник: Мердова О.М., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 ДЮІ 
МВС України 

 

09 Біологія 

Садогурська Соф’я Сергіївна, аспірантка Інституту ботаніки ім. М.Г. 
Холодного НАН України, тема дисертації: «Рід Cystoseira s.l. у Чорному 
морі та Левантійському басейні Середземного моря» (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.005 в Інституті ботаніки ім. М.Г. 
Холодного НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел.: 
(044) 234-40-41). Науковий керівник: Виноградова Оксана Миколаївна, 
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник 
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директора з наукової роботи Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного 
НАН України 

 
10 Природничі науки 

Андрущак Володимир Степанович, асистент кафедри 
телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», 
тема дисертації: «Моделі управління потоками інфокомунікаційних 
мереж з використанням методів штучного інтелекту і машинного 
навчання», (172 Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ.35.052.050 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  032 258-27-12). Науковий 
керівник: Кайдан М.В., доктор технічних наук, доцент, професор 
кафедри телекомунікацій 
Ахмедов Богдан Михайлович, аспірант Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Земельно-ресурний 
потенціал Волинської області та основні напрямки підвищення 
ефективності його використання», (103 Науки про Землю). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.012 у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13, 
 (0332)72-01-23). Науковий керівник: Мельнійчук М.М., кандидат 
географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії 
Волинського національного університету імені Лесі Українки 
Власенко Інна Сергіївна, агроном-дослідник ДП ДГ «Еліта» 

Національної академії аграрних наук України, тема дисертації: 
«Агроекологічний стан чорноземів типових Правобережного Лісостепу 
України за впливу просторової неоднорідності водного режиму» (101 
Екологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.014 в Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28. Науковий керівник: 
Стародубцев Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, 
професор, професор кафедри загальної екології, радіобіології та 
безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Гусєва Юлія Ігорівна, асистент кафедри загальної та 
експериментальної фізики Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема 
дисертації: «Спінові й акустичні хвилі в системах з плоскими 
неоднорідними дефектами», (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.040 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Горобець О.Ю., доктор фізико-математичних наук, 
професор, професор кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BF&rlz=1C1GGRV_enUA751UA759&oq=%D0%BD%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BF&aqs=chrome..69i57j46i433j0l8.3176j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Зудіна Луїза Володимирівна, аспірантка Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Доповані Fe2+, Co2+, NH4

+ продукти 
електрокристалізації оксидної системи Mn(IV) з флуоровмісних 
електролітів: склад – структура – властивості», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.007 в Національному 
авіаційному університеті (м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1,  
(044) 406-79-01). Науковий керівник:  Сокольський Георгій 
Володимирович, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри 
фізичної хімії Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Карпенко Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри географії та 
методики її навчання Криворізького державного педагогічного 
університету, тема дисертації: «Використання ландшафтно-техногенної 
складової в туристичній діяльності (на прикладі старопромислового 

регіону Кривбасу)», (103  Науки про Землю). Спеціалізована вчена 
рада    в Тернопільському національному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, 
(0352) 43-58-80). Науковий керівник: Сонько С. П., доктор 
географічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності Уманського національного університету садівництва 
Коцун Вадим Іванович оператор миючого устаткування ТОВ «МЕТАН-
ТОРГ», тема дисертації: «Катенний комплекс ґрунтів природного 
заповідника «Дніпровсько-Орільський»», (101 Екологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.804.009 в Дніпровському державному аграрно-
економічному університеті (м. Дніпро, вул.. Сергія Єфремова (056) 744-
81-32). Науковий керівник Грицан Юрій Іванович професор кафедри 
екології, доктор біологічних наук, професор Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету 

 
11 Математика та статистика 

Кузнєцова Ірина Валеріївна, молодший науковий співробітник 
Інституту математики Національної академії наук України, тема 
дисертації: «Гомотопічні властивості гладких функцій на поверхнях», 
(111 Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.206.004 в Інституті 
математики Національної академії наук України (01024, м. Київ, вул. 
Терещенківська, 3, тел. (044)234-51-50). Науковий керівник: 
Максименко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, 
завідувач лабораторії топології Інституту математики НАН України 
Ларін Владислав Олегович, фізична особа - підприємець, тема 
дисертації: «Предметно орієнтований підхід до розробки акторних 
систем», (113 Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.164 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Іванов Є. О., кандидат фізико-
математичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних 



четвер, 03 червня 2021 р. 

 
34 

програмних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Плашенко Сергій Олександрович, випускник аспірантури 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, тема 
дисертації: «Зв’язані задачі про зворотній вплив деформування на 
зовнішнє навантаження», (113 Прикладна математика). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.051.011 в Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, т. (056) 374-98-01). 
Науковий керівник: Кузьменко В.І., доктор фізико-математичних наук, 
професор, професор кафедри обчислювальної математики та 
математичної кібернетики Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара 
Селютін Євген Кирилович, аспірант Запорізького національного 

університету, тема дисертації: «Фрагментарні моделі в задачах 
оптимальної класифікації», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.033 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
 (061) 7644546). Науковий керівник: Козін І.В., доктор фізико-
математичних наук, професор, професор кафедри економічної 
кібернетики Запорізького національного університету 
Скіра Ірина Володимирівна, аспірантка кафедри математичної 
статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного 
університету імені Івана Франка, тема дисертації: «Задачі без 
початкових умов для еволюційних функціонально-диференціальних 
рівнянь та варіаційних нерівностей», (111 Математика). Спеціалізована 

вчена рада ДФ 35.051.020 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-
82). Науковий керівник: Бокало М. М., доктор фізико-математичних  наук, 
професор, професор кафедри математичної статистики і 
диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Смолянкова Тетяна Миколаївна, викладач Економіко-правничого 
фахового коледжу Запорізького національного університету, тема 
дисертації: «Математичне моделювання механічних характеристик 
волокнистих композитів із різномодульними компонентами» (113 
Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.025 у 
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 66,  061) 7644546). Науковий керівник: Клименко М.І., 
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
фундаментальної математики Запорізького національного університету 

Столярова Анастасія Валеріївна, аспірантка Запорізького 
національного університету, тема дисертації: «Гомогенізація 
композиційного матеріалу з порожнистими транстропними волокнами», 
(113 Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.051.032 у Запорізькому національному університеті 
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(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 7644546). Науковий 
керівник: Гребенюк С.М., доктор технічних наук, доцент, завідувач 
кафедри фундаментальної математики Запорізького національного 
університету 

Халанчук Лариса Вікторівна, аспірантка Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Структуровані дискретні моделі для 
розв’язку крайових задач», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.034 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
 (061) 7644546). Науковий керівник: Чопоров С.В., доктор технічних 
наук, доцент, професор кафедри програмної інженерії Запорізького 
національного університету 
Яйлимова Ганна Олексіївна, науковий співробітник інституту 

Космічних досліджень НАН України та ДКА України, тема дисертації: 
«Моделювання екологічних процесів на основі двокрокового 
симетризованого різницевого алгоритму та супутникових даних», (113 
Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.145 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Ляшко С.І., доктор фізико-математичних наук, професор,  
завідувач кафедрою обчислювальної математики факультету 
комп'ютерних наук та кібернетики та Куссуль Н.М.,  доктор технічних 
наук, професор,  заступник директора Інституту космічних досліджень 
НАН України та ДКА України 

 

12 Інформаційні технології 

Гальченко Андрій Віталійович, аспірант Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Інструментальні засоби 
криптографічних систем на базі заперечуваного шифрування», (122 
Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.035 у 
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66, (061) 7644546). Науковий керівник: Чопоров С.В., 
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри програмної інженерії 
Запорізького національного університету 
Забєлін Станіслав Ігорович, аспірант Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Моделі і методи прогнозування 
вулканічної активності з використанням технології штучного інтелекту», 
(122 Комп’ютерні науки ). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.002.039 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Зайченко О.Ю., 
доктор технічних наук,  професор кафедри математичних методів 
системного аналізу Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
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Ігнатченко Марія Сергіївна, аспірантка Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Лінгвістичне забезпечення скінченно-
елементного моделювання у паралельних обчислювальних системах», 
(122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.036 у 
Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66,  (061) 7644546). Науковий керівник: Кудін О.В., 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри 
програмної інженерії Запорізького національного університету 
Кулеба Микола Борисович, асистент кафедри інформаційних 

технологій, Київський національний університет будівництва і 
архітектури, тема дисертації: «Інформаційна технологія моделювання 
бізнес-процесів формування розкладу здобувача освітніх послуг, (122 
«Комп’ютерні науки»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.013 
Київського національного університету будівництва і архітектури, (м. 

Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (050) 087-98-88). Науковий 
керівник: Цюцюра М. І., д.т.н., доцент, професор кафедри 
інформаційних технологій 
Малахова Діана Олегівна, асистент кафедри інформаційних 
технологій Державного університету «Одеська політехніка», тема 
дисертації: «Моделі та методи комп’ютерної підтримки рішень в 
інформаційних системах підготовки вантажних операцій на танкерах», 
(122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.015 в 
Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 

Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: Савєльєва О.С., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та 
хімічного машинобудування Державного університету «Одеська 
політехніка» 
Москаленко Юрій Володимирович, асистент Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Методи розпізнавання за 
діагностичним сигналом на основі гібридних нейронних мереж», (122 
Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.043 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник: Шаповалова С. І., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Полторацький Максим Юрійович, викладач кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського 
державного університету, тема дисертації: «Алгебраїчний підхід у 
формалізації та аналізі економічних та правових моделей» 
(121 Інженерія програмного забезпечення). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 67.051.003 в Херсонському державному університеті (м. Херсон, 



четвер, 03 червня 2021 р. 

 
37 

вулиця Університетська, 27, тел. (0552) 32-67-27. Науковий керівник: 
Летичевський Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних 
наук, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та 
економічної кібернетики Херсонського державного університету, 
завідувач відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики 
ім.. В.М. Глушкова НАН України 
Рябчун Юлія Володимирівна, асистент кафедри інформаційних 
технологій, Київський національний університет будівництва і 
архітектури, тема дисертації: «Моделі, методи та інформаційна 
технологія ідентифікації здібностей абітурієнта» (122 «Комп’ютерні 
науки»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.008 Київського 
національного університету будівництва і архітектури, (м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 31, тел. (050) 232-32-77. Науковий керівник: 
Теренчук С.А., к.фіз.-мат.н., доцент, доцентр кафедри інформаційних 

технологій проектування та прикладної математики 
Тарасіч Юлія Геннадіївна, викладач кафедри інформатики, 
програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського 
державного університету, тема дисертації: «Статичний аналіз лінійно 
визначених програм і його застосування» (121 Інженерія програмного 
забезпечення). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.051.002 в 
Херсонському державному університеті (м. Херсон, вулиця 
Університетська, 27, тел. (0552) 32-67-27. Науковий керівник: Львов 
М.С., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики 
Херсонського державного університету 

Ткаченко Олександр Миколайович, аспірант Черкаського державного 
технологічного університету, тема дисертації: «Поліноміальні методи 
та засоби оцінювання параметрів регресії з використанням моделей 
негаусових помилок», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 73.052.008 в Черкаському державному технологічному 
університеті (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, ☎ (0472) 513672). 
Науковий керівник: Гончаров А.В., перший проректор Черкаського 
державного технологічного університету, кандидат технічних наук, 
доцент 
Усік Павло Сергійович, аспірант Черкаського державного 

технологічного університету, тема дисертації: «Методи підвищення 
ефективності розподіленої обробки даних в комп’ютерних системах 
операторів стільникового зв’язку», (123 Комп’ютерна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 73.052.009 в Черкаському державному 
технологічному університеті (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, 
☎ (0472) 513672). Наукові керівники: Смірнов Олексій Анатолійович, 
професор кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії 
Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних 
наук, професор; Миронець Ірина Валеріївна, доцент кафедри 
інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії Черкаського 
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державного технологічного університету, кандидат технічних наук, 
доцент 

Чопорова Оксана Володимирівна, аспірантка Запорізького 
національного університету, тема дисертації: «Прогнозування зон 
руйнування в інженерних конструкціях з використанням комп’ютерного 
навчання», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.051.037 у Запорізькому національному університеті 
(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,  (061) 7644546). Науковий 
керівник: Лісняк А.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
завідувач кафедри програмної інженерії Запорізького національного 
університету 

 

13 Механічна інженерія 

Затилюк Герман Анатолійович, асистент кафедри будівельної 

механіки Київського національного університету будівництва і 
архітектури, тема дисертації: «Чисельне моделювання  взаємодії 
будівельних конструкцій із пружнопластичною основою 
напіваналітичним методом скінченних елементів», (131 Прикладна 
механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.007 в Київському 
національному університеті будівництва і архітектури (м.Київ, 
Повітрофлотський проспект, 31, 03037, т. (099) 1100564). Науковий 
керівник: Солодей Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри будівельної механіки, Київський національний 
університет будівництва і архітектури 

Іванов Олександр Олександрович, аспірант Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, тема дисертації: 
«Особливості структуроутворення та властивості електродугових 
покриттів із порошкових дротів на основі системи Fe-Ti-B-C», (132 
Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.017 в Івано-
Франківському національному технічному університеті нафти і газу (м. 
Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, ( 095-136-51-17). Науковий 
керівник: Присяжнюк П.М., кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри зварювання Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 
Михайлов Анатолій Олегович, аспірант кафедри машин і апаратів 

харчових та фармацевтичних виробництв Національного університету 
харчових технологій, тема дисертації «Розроблення методів 
проектування ресурсозберігаючих технологій виготовлення деталей 
обладнання харчових виробництв», (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.007 в Національному 
університеті харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська, (044) 
289-57-00). Науковий керівник: Штефан Є.В., доктор технічних наук, 
професор кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних 
виробництв Національного університету харчових технологій 
Никеруй Юрій Сепанович, аспірант Тернопільського національного 
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технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: 
«Обґрунтування параметрів канатної системи  малих складських 
приміщень для переміщення сільськогосподарських   продуктів у тарі», 
(133 Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.052.006 в Тернопільському національному технічному університеті 
імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, тел. (097) 

6970226). Науковий керівник: Гевко Богдан Романович, д.т.н., 

професор, Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя 

Пожилов-Несміян Гліб Михайлович, аспірант кафедри технології та 
дизайну текстильних матеріалів, Київський національний університет 
технологій та дизайну, тема дисертації: «Удосконалення конфікціювання 
матеріалів на вироби для людей з інвалідністю» (132 
Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.020 в 
Київському національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Супрун Н.П., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного 
університету технологій та дизайну 

Рачкевич Ірина Олександрівна, аспірант кафедри нафтогазових 
машин та обладнання Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, тема дисертації: «Прогнозування втомної 
довговічності елементів бурильної колони з врахуванням складного 
деформованого стану», (133 – Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.018 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-

Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095) 137-37-53). Науковий керівник: 
Артим В.І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
будівництва та енергоефективних споруд Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 

Ханеш  Хуссейн , аспірант Національного авіаційного університету, 

тема дисертації: «Метод зниження втулкових втрат штовхаючих 
повітряних гвинтів з дворядними лопатями малорозмірних БПЛА», (134 
Авіаційна та ракетно-космічна техніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.062.005 в Національному авіаційному університеті (м. Київ, 
проспект Любомира Гузара, 1,  (044) 406-79-01). Науковий керівник: 
Кірчу Ф.І., кандидат  технічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційних 
двигунів Національного авіаційного університету 
Чуфус Василь Михайлович, здобувач кафедри технічної механіки 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
тема дисертації: «Інтенсифікація охолодження фрикційних вузлів 
стрічково-колодкових гальм бурових лебідок для підвищення їх 
ефективності», (131– Прикладна механіка ). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.052.016 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, 
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 095) 137-37-53). Науковий керівник: Вольченко О. І., доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри технічної механіки Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу 

 

14 Електрична інженерія 

Біленко Наталія Олександрівна, асистент кафедри нафтогазових 
технологій, інженерії та теплоенергетики Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації: «Підвищення 
енергетичної ефективності систем отримання води з атмосферного 
повітря», (144 –Теплоенергетика). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.088.013 в Одеській національній академії харчових технологій, (м. 
Одеса, вул. Дворянська, 1/3,  (048) 712-41-40). Науковий керівник: 
Тітлов О.С., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики Одеської 
національної академії харчових технологій 

 
15 Автоматизація та приладобудування 

Бабич Богдан Борисович, інженер 1 категорії Центру розвитку 
інформаційного суспільства Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема 
дисертації: «Оптично селективні елементи на основі нанокомпозитних 
структур», (153 Мікро- та наносистемна техніка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.002.045 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Науковий керівник:  
Мачулянський О. В., доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри 
мікроелектроніки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Дорожинська Ганна Василівна, аспірантка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Підвищення метрологічних 
характеристик сенсора на основі явища поверхневого плазмонного 
резонансу», (152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.044 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Маслов В. П., доктор технічних наук, професор,  
завідувач відділу фізико-технологічних основ сенсорного 
матеріалознавства Інституту фізики напівпровідників ім. 
В.Є.Лашкарьова НАН України 

Новицький Дмитро Володимирович, аспірант Вінницького 

національного технічного університету, тема дисертації: 
«Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного 
газу», (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.006 в Вінницькому національному 
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технічному університеті (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 
56-08-48). Науковий керівник: Білинський Й. Й., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем Вінницького 
національного технічного університету 

 
16 Хімічна та біоінженерія 

Арсеньєв Павло Юрійович, приватний підприємець, тема дисертації: 
«Дослідження процесів теплопередачі у зварних багатоходових 
теплообмінних апаратах для хімічної промисловості», (161 – Хімічні 
технології та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.057 у 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Наукові 
керівники: Товажнянський Л.Л., почесний ректор НТУ «ХПІ», доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри інтегрованих технологій 
процесів та апаратів Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Гаргаун Руслана Василівна, аспірант кафедри хімічних технологій, 
експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного 
технічного університету, тема дисертації: «Розробка технології 
застосування поліорганосилоксанів як екстрагентів біологічно активних 
речовин для емульсій косметичного призначення», (161 Хімічні 
технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.010 в 
Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24, Тел. +38(0552)-32-69-16). Науковий керівник: 
Сарібєкова Д.Г., д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічних 
технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського 
національного технічного університету 
Грубнік Аліна Олегівна, асистент кафедри хімічної техніки та 
промислової екології Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Закономірності 
процесу абсорбції технологічних газів у апаратах вихрового типу у 
виробництві кальцинованої соди», (161 – хімічні технології та 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.058 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. 
Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: 
Манойло Є.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
хімічної техніки та промислової екології Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Лахнеко Ольга Романівна, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Розробка біотехнологічних підходів 
оцінки пшениці за показниками якості та адаптивності», (162 
Біотехнології та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.002.046 в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, 
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проспект Перемоги, 37,  (044) 204-82-62). Наукові керівники: 
Кузьмінський Є.В., доктор хімічних наук, професор, в.о. завідувача 
кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Моргун Б.В., кандидат біологічних наук,  доцент кафедри 
екобіотехнології та біоенергетики  Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 

18 Виробництво та технології 

Габбасова Сабіна, тимчасово безробітна, тема дисертації: «Прогнозне 
оцінювання техногенного навантаження на Каспійське море у 
результаті зміни інфраструктури морської акваторії», (183 Технології 
захисту навколишнього середовища). Спеціалізована вчена рада ДФ 
55.051.020 у Сумському державному університеті        (м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Наукові керівники: Пляцук 
Л.Д., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 
природозахисних технологій; Аблєєва І.Ю., кандидат технічних наук, 
старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій 

Кондрашина Лідія Анатоліївна, менеджер систем якості, ТОВ "Гуала 
Кложерс технологія Україна", тема дисертації: «Удосконалення 
технології напівфабрикату збивного борошняного з використанням 
желатину та ферменту трансглютамінази, затверджена», (181 Харчові 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.012 в Сумському 
національному аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160, тел. (0542) 70-10-68). Наукові керівники: 1) Гурський Петро 
Васильович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри 
обладнання та інжирингу переробних і харчових виробництв 
Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка; 2) Перцевой Федір 
Всеволодович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
технології харчування, Сумський національний аграрний університет 
Чубенко Лариса Михайлівна, аспірант кафедри технології молока і 
молочних продуктів Національного університету харчових технологій, 
тема дисертації «Удосконалення технології напівфабрикатів з 
осадженням молочних білків активним комплексом рослин-дикоросів», 
(181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.008 в 
Національному університеті харчових технологій (м. Київ, вул. 
Володимирська, (044) 289-57-00). Науковий керівник: Грек О. В., 
кандидат технічних наук, професор кафедри технології молока і 
молочних продуктів Національного університету харчових технологій 

 
19 Архітектура та будівництво 

Кошевий Олександр Олександрович, асистент кафедри теоретичної 
механіки Київського національного університету будівництва і 
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архітектури, тема дисертації: «Багатокритеріальна параметрична 
оптимізація оболонок обертання при сейсмічних впливах», (192 
Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.056.010 в Київському національному університеті будівництва і 
архітектури (м.Київ, Повітрофлотський проспект, 31, 03037, т. (098) 
207-01-37). Науковий керівник: Гайдайчук Віктор Васильович, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, 
Київський національний університет будівництва і архітектури 
Лободанов Максим Миколайович, аспірант Національного 

університету «Львівська політехніка», тема дисертації: «Міцність та 
деформативність згинаних залізобетонних елементів з пошкодженням 
бетону за дії навантаження», (192 Будівництво та цивільна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.070 у Національному 
університеті «Львівська політехніка», (м. Львів, вул. Степана Бандери, 

12, тел. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Бліхарський Зіновій 
Ярославович, д.т.н., професор, директор Навчально-наукового 
інституту будівництва та інженерних систем Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Малихін Михайло Олександрович, асистент кафедри організації 

управління будівництвом Київського національного університету 
будівництва і архітектури, тема дисертації: «Вдосконалення 
організаційно-технологічного та аналітичного інструментарію 
адміністрування проектами будівництва», (192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.019 
Київського національного університету будівництва і архітектури, (м. 
Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (097) 254-24-24). Науковий 
керівник: Чернишев Д.О, доктор технічних наук, професор, перший 
проректор Київського національного університету будівництва і 
архітектури 
Осипова Анастасія Олександрівна, асистентка кафедри організації 

та управління будівництвом Київського національного університету 
будівництва та архітектури, тема дисертації: «Оптимізація 
організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного 
виробництва», (192 «Будівництво та цивільна інженерія»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.017 Київського національного 
університету будівництва і архітектури, (м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 31, тел. (097) 254-24-24). Науковий керівник: Тугай 
О. А., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації 
та управління будівництвом Київського національного університету 
будівництва і архітектури 

Осипова Анастасія Олександрівна, асистентка кафедри організації 
та управління будівництвом Київського національного університету 
будівництва та архітектури, тема дисертації: «Оптимізація 
організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного 
виробництва», (192 «Будівництво та цивільна інженерія»). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.017 Київського національного 
університету будівництва і архітектури, (м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 31, тел. (097) 254-24-24). Науковий керівник: Тугай 
О. А., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації 
та управління будівництвом Київського національного університету 
будівництва і архітектури 
Сидор Назар Іванович, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Високоміцні бетони з 
підвищеною ударною в’язкістю для промислових підлог», (192 
Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.052.066 у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. 
Львів, вул. Степана Бандери, 12, тел. (032) 258-27-12). Науковий 
керівник: Марущак У.Д., доктор технічних наук, доцент, професор 
кафедри будівельного виробництва Національного університету 

«Львівська політехніка» 
Халіфе Рабі Казем, аспірант Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова, тема дисертації: 
«Раціоналізація параметрів системи «залізобетонна оболонка – 
сипуче» при динамічному впливі» (192 Будівництво та цивільна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.011 у Харківському 
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17,  (057) 707-31-92). 
Науковий керівник: Калмиков Олег Олександрович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедри будівельних конструкцій Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

 
20 Аграрні науки та продовольство 

Гаврилюк Олександр Сергійович, асистент кафедри садівництва 
імені професора В. Л. Симиренка Національного університету 
біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки 
України, тема дисертації: «Особливості формування продуктивності 
колоноподібних сортів яблуні» (203 «Садівництво та виноградарство»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.13 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Кондратенко Тетяна 
Єгорівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 
кафедри садівництва імені професора В. Л. Симиренко Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
Завалипіч Наталя Олександрівна,  молодший науковий співробітник 
лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур 
Державної установи Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України, тема дисертації: «Формування зернової 
продуктивності ячменю озимого залежно від умов вирощування в 
північному Степу України», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.353.003 в Державній установі Інститут зернових культур 
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Національної академії аграрних наук України, (м. Дніпро, вул. 
Володимира Вернадського, 14,  (056) 732-42-88. Науковий керівник: 
Черенков А. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач відділом агробіологічних ресурсів зернових і зернобобових 
культур Державної установи Інститут зернових культур 
Іваніна Роман Вадимович, аспірант Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН, тема дисертації: «Відтворення 
родючості чорнозему вилугуваного та продуктивність культур ланки 
зерно-бурякової сівозміни в Правобережному Лісостепу України», (201 
Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.360.002 у Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 
аграрних наук України (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, тел. 
(044) 275-50-00). Науковий керівник: Цвей Я. П., доктор 
сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії  

агроекомоніторингу та проблем землеробства, Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 
Левченко Ольга Сергіївна, старший науковий співробітник відділу 
селекції та насінництва зернових культур ННЦ «Інститут землеробства 
НААН», тема дисертації: «Ідентифікація генетичного різноманіття 
тритикале озимого за ознаками придатності до переробки на 
біоетанол», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.361.002 
у Національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» 
(08162, смт. Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської обл.,  (044) 
526-23-27). Науковий керівник:  Стариченко В. М., кандидат с.-г. наук, 
с.н.с., завідувач відділу селекції та насінництва зернових культур ННЦ 
«Інститут землеробства НААН» 

Медвідь Яна Андріївна, старший лаборант кафедри фітопатології 
імені академіка В. Ф. Пересипкіна Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, тема дисертації: «Жуки-
сонечка (Coleoptera: Coccinellidae) в агроценозах Правобережного 
Лісостепу України та їх роль у контролі чисельності фітофагів» (202 
Захист і карантин рослин). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.11 в 
Національному університеті біоресурсів  і природокористування 
України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий 
керівник: Федоренко Віталій Петрович, доктор біологічних наук, 
професор, головний науковий співробітник лабораторії ентомології та 
стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту 
захисту рослин НААН 

Мельніченко Ганна Валеріївна, науковий співробітник відділу селекції 
Інституту рису Національної академії аграрних наук України, тема 
дисертації: «Оцінка вихідного матеріалу на продуктивність та стійкість 
проти вилягання для створення сортів рису», (201 Агрономія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.379.004 в Інституті зрошуваного 
землеробства Національної академії аграрних наук України  
(м. Херсон, смт Наддніпрянське,  (0552) 36-11-96. Науковий керівник: 
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Вожегова Р. А., доктор сільськогосподарських наук, професор, директор 
Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 
наук України 

Покотилова Каміла Георгіївна, асистент кафедри ландшафтної 

архітектури та фітодизайну Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, тема дисертації: «Штучні заповідні 
парки Рівненської області (дендрофлора, територіальна організація, 
естетична оцінка)» (206 Садово-паркове господарство). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.004.028 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Oборони, 15, 
 044 527 82 28. Науковий керівник: Попович Сергій Юрійович, доктор 
біологічних наук, професор, професор кафедри ландшафтної 
архітектури та фітодизайну Національного університету біоресурсів і 
природо-користування України 

Риженко Анатолій Сергійович, агроном фермерського господарства 
«Вітчизна-Тиниця», тема дисертації: «Продуктивність соняшнику 
залежно від норм висіву в умовах Лівобережного Лісостепу України» 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.027 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Каленська Світлана Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри рослинництва Національного 
університету біоресурсів і природо-користування України 
Слободянюк Світлана Володимирівна, аспірантка Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, тема дисертації: 

«Особливості формування продуктивності сочевиці залежно від 
інокуляції та позакореневого підживлення в умовах Лісостепу України», 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.360.003 у Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 
аграрних наук України (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, тел. 
(044) 275-50-00). Науковий керівник Присяжнюк О.І., кандидат 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу  математичного моделювання та цифрових технологій в 
агрономії, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 
Ткач Маргарита Станіславівна, науковий співробітник відділу  

технології Інституту рису Національної академії аграрних наук України, 
тема дисертації: «Урожайність та якість зерна сортів рису залежно від 
строків сівби та норм добрив», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 67.379.003 в Інституті зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України (м. Херсон, 
смт Наддніпрянське,  (0552) 36-11-96. Науковий керівник: 
Лавриненко Ю. О., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного 
землеробства Національної академії аграрних наук України 
Торбанюк Марія Вікторівна, науковий співробітник відділу 
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рослинництва Черкаської ДСГДС ННЦ «Інститут землеробства НААН», 
тема дисертації: «Створення вихідного матеріалу ранньостиглого 
помідора з підвищеним вмістом лікопену у плодах», 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.361.001 у 
Національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» 
(08162, смт. Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської обл.,  (044) 
526-23-27). Науковий керівник: Рудас Л. А., кандидат с.-г. наук, 
завідувач відділу рослинництва Черкаської ДСГДС ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» 

 
21 Ветеринарна медицина 

Забудський Сергій Миколайович, лікар ветеринарної медицини у 

ветеринарній клініці «RedFox», м. Київ, тема дисертації: 
«Морфофункціональні зміни в організмі свійських канарок (Serinus 
canaria domestica) за хронічного отруєння кантаксантином»  
(211 Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.004.030 у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 
 044 527 82 28). Науковий керівник: Сердюков Ярослав 
Костянтинович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри 
анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка 
В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природо-
користування України 
Івашків Юлія Андріївна, старша лаборантка з в. о. лабораторії 

контролю кормових добавок та преміксів Державного науково-
дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та 
кормових добавок, тема дисертації: «Токсикологічна оцінка та 
ефективність комплексного дезінфікуючого засобу», 
(211 «Ветеринарна медицина»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ°35.826.012 у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів, 
вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). Науковий керівник: Коцюмбас 
Ігор Ярославович, доктор ветеринарних наук, професор, директор 
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 
препаратів та кормових добавок 

Коломак Ігор Олегович, старший викладач кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавського державного 
аграрного університету, тема дисертації: «Патоморфологічні зміни у 
голубів при сальмонельозі і ешерихіозі» (211 Ветеринарна медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.016 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Бердник 
Василь Петрович, доктор ветеринарної медицини, професор, завідувач 
кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин 
Полтавського державного аграрного університету 
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Солтис Марія Петрівна, аспірантка кафедри фармакології та 
токсикології Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, тема дисертації: 
«Фармако-токсикологічна характеристика та антибактеріальна дія 
препарату на основі гіпохлориту натрію», (211 «Ветеринарна 
медицина»). Спеціалізована вчена рада ДФ°35.826.013 у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького (м. Львів, вул. Пекарська, 50,  (097) 9002216). 
Науковий керівник: Гунчак Василь Михайлович, доктор ветеринарних 
наук, професор, завідувач кафедри фармакології та токсикології 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького 
Федоренко Ольга Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Топографія і морфофункціональні особливості імунних утворень 

кишечнику свійського кроля» (211 Ветеринарна медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.029 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: Хомич 
Володимир Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, 
професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин імені 
академіка В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів  
і природокористування України 

 
22 Охорона здоров’я 

Александрова Тетяна Миколаївна, аспірантка кафедри внутрішньої 

медицини №1, Харківський національний медичний університет, тема 
дисертаціі:̈ «Удосконалення діагностики та лікування неалкогольної 
жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби з урахуванням 
ролі пентраксину-3», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.026 в Харківському національному медичному університеті (м. 

Харків, просп. Науки 4, (057) 707-73-27). Науковий керівник: 
Бабак О.Я., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного 
університету 
Балаклицька Ірина Олегівна, аспірантка кафедри терапії, 

ревматології та клінічної фармакології, Харківська медична академія  
післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Роль мелатоніну 
та серотоніну у формуванні інсомнії при гастоезофагеальній 
рефлюксній хворобі із супутньою нейроциркуляторною дистонією», 
(222  Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.018 в 
Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. 
Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Опарін Олексій 
Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України 
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Баліцька Оксана Юріївна, асистент кафедри патологічної фізіології 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Патогенетична 
роль оксидаційних та імуно-цитокінових порушень в розвитку 
пародонтиту при цукровому діабеті», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.031 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Бондаренко Ю.І., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Басараб Ярослав Олексійович, фахівець з координації медичних 
проектів  Представництва Фундації АнтиСНІД в Україні, тема 
дисертації: «Метаболічні зміни в тканинах нирок у різні стадії 

експериментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном» (222 – 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.018 в Українській 
медичній стоматологічній академії (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 
099-740-5700). Науковий керівник: Нетюхайло Лілія Григорівна, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри біологічної і 
біоорганічної хімії Української медичної стоматологічної академії 
Бобокало Сергій Вікторович, асистент кафедри косметології і 
аромології Національного фармацевтичного університету, тема 
дисертації: «Розробка складу і стандартизація технології рідких 
оральних та  ін’єкційних розчинів на основі дигідрокверцетину», (226 
Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.018 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Алмакаєва Людмила Григорівна, 
доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри 
фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного університету 
Бондар Марія Вадимівна, лікар загальної практики - сімейної 

медицини КНП «ЗЦПМСД № 1»  амбулаторія № 3, м.Запоріжжя ,тема 
дисертації: «Удосконалення діагностики та комплексного лікування 
остеоартроза поєднаного із гіпертонічною хворобою», (222 
«Медицина»). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.008 в Державному 
закладі «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
Міністерства охороні здоров’я України» (м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 20, 
 (061) 239-07-23). Науковий керівник: Кузнєцова  Л.П., доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри загальної практики – 
сімейної медицини, гастроентерології, фізичної та реабілітаційної  
медицини  Державного закладу «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти Міністерства охороні здоров’я України» 
Гевко Уляна Петрівна, завідувач амбулаторії загальної практики – 
сімейної медицини с. Біла, Тернопільський р-н, тема дисертації: «Роль 
генетичних і метаболічних факторів у патогенезі цукрового діабету 2 
типу, поєднаного з  ожирінням та хронічним панкреатитом», (222 
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Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.032 у 
Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352)52-72-69). Науковий керівник: Марущак М.І., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної 
діагностики Тернопільського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського 
Геглюк Оксана Миколаївна, аспірантка кафедри загальної, дитячої та 
онкологічної урології, Харківська медична академія  післядипломної 
освіти МОЗ України, тема дисертації: «Оптимізація  лікування 
рецидивів, суперінфекції, реінфекції у пацієнтів з ускладненими 
інфекціями сечовивідних шляхів», (222  Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.609.019 в Харківській медичній академії 
післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). 

Науковий керівник: Антонян Ігор Михайлович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри загальної, дитячої та онкологічної 
урології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 
України 
Голубенко Олексій Олексійович, аспірант кафедри дитячої хірургії 

НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Лікування вродженої 
клишоногості та її рецидивів у дітей молодшого віку», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.038 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 
13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: Левицький А.Ф., професор, 
доктор медичних наук, завідувач кафедри дитячої хірургії 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

Гоман Тетяна Іванівна, аспірантка кафедри перинатології, акушерства 
та гінекології, Харківська медична академія  післядипломної освіти 
МОЗ України, тема дисертації: «Прогнозування передчасних пологів на 
основі аналітичної оцінки біохімічних маркерів», (222  Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.020 в Харківській медичній 
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-
79-75). Науковий керівник: Грищенко Ольга Валентинівна, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри перинатології, 
акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної 
освіти МОЗ України 
Грицишин Лілія Євгенівна, асистент кафедри інфекційних хвороб з 

епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, тема дисертації: «Вплив цитостатичних препаратів на перебіг 
метаболічних процесів в умовах індукованого канцерогенезу та шляхи 
їх корекції», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.030 
у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352)52-72-69). Науковий керівник: Фіра Л.С., доктор біологічних наук, 
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професор, завідувач кафедри фармації факультету післядипломної 
освіти Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України 

Гук Людмила Олександрівна, лікар акушер - гінеколог КНП 

«Обласний клінічний пренатальний центр» ХОР МОЗ України, тема 
дисертації: «Удосконалення комплексної функціональної оцінки стану 
плода при фізіологічному і патологічному перебігу вагітності», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.021 в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Назаренко Лариса Григорівна, 
доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри генетики, 
акушерства, гінекології та медицини плода Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України 

Гусак Михайло Олегович, асистент кафедри хірургії № 2 факультету 

іноземних студентів Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: 
«Повторні операції на аорто/клубово-стегно-підколінному 
артеріальному руслі у віддаленому післяопераційному періоді – 
діагностика, вибір об’єму реконструкції», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.033 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Венгер І. К., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії № 2 факультету іноземних студентів Тернопільського 
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 

Демидова Поліна Ігорівна, аспірантка кафедри терапевтичної 
стоматології, Харківський̆ національний̆ медичний університет, тема 
дисертації̈: « Оптимізація лікування гіперчутливості зубів у хворих на 
генералізований пародонтит хронічного перебігу з використанням 
низькоінтенсивного лазерного випромінювання та апіпродуктів», (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.027 в 
Харківському національному медичному університеті (м. Харків, просп. 

Науки 4,  (057) 707-73-27). Науковий̆ керівник: Рябоконь Є.М., доктор 
медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри терапевтичної 
стоматології Харківського національного медичного університету 

Дживак Володимир Георгійович, старший лаборант кафедри хірургії 
факультету післядипломної освіти Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема 
дисертації: «Патогенетичне обґрунтування застосування збагаченої 
тромбоцитами плазми крові і мезенхімальних стовбурових клітин для 
корекції травматичних ушкоджень м’язів», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.020 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Кліщ І. М., доктор біологічних наук, професор, професор 
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кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського 
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України 

Древніцька Роксана Олександрівна, аспірант кафедри дитячої 

стоматології Тернопільського національного медичного університету 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Клінічно-
експериментальне обґрунтування лікування та профілактики 
захворювань тканин пародонта при різній реактивності організму», (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.025 у 
Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352)52-72-69). Науковий керівник: Гевкалюк Н.О., доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри дитячої стоматології 
Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Дудченко Євгеній Сергійович, викладач-стажист кафедри морфології 
Сумського державного університету, тема дисертації: 
«Морфофункціональні особливості репаративного остеогенеза за умов 
хронічної гіперглікемії (анатомо-експериментальне дослідження)», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада                  ДФ 55.051.021 у 
Сумському державному університеті (м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2,  (0542) 33-53-45). Науковий керівник:     Ткач Г.Ф., 
доктор медичних наук, професор, професор кафедри морфології 
Сумського державного університету 
Дяченко Марина Сергіївна, асистент кафедри педіатрії, Харківська 

медична академія  післядипломної освіти МОЗ України, тема 
дисертації: «Діагностика та прогностичне значення 
внутрішньоклітинних збудників для перебігу та наслідків гострих 
обструктивних бронхітів у дітей», (228  Педіатрія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.609.022 в Харківській медичній академії 
післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). 
Науковий керівник: Єлоєва Заліна Володимирівна, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України 
Дяченко Марина Сергіївна, асистент кафедри педіатрії, Харківська 

медична академія  післядипломної освіти МОЗ України, тема 
дисертації: «Діагностика та прогностичне значення 
внутрішньоклітинних збудників для перебігу та наслідків гострих 
обструктивних бронхітів у дітей», (222  Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.609.022 в Харківській медичній академії 
післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). 
Науковий керівник: Єлоєва Заліна Володимирівна, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України 
Ебає Нсан Еком Нсед, аспірант Івано-Франківського національного 
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медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Прогнозування 
акушерських та перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 
холестазі вагітних після застосування допоміжних репродуктивних 
технологій», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
20.601.005 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: Бойчук О. Г., доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології 
ПО Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ 
України 
Журенко Дмитро Сергійович, старший лаборант кафедри клінічної 
фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного університету, тема дисертації: 
«Дослідження фармакологічної активності нового комбінованого гелю, 

що містить екстракти Аloe arborescens та Cortex Quercus», (226 
Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.019 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Цубанова Наталя Анатоліївна, доктор 
фармацевтичних наук, професор, професорка кафедри клінічної 
фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного університету 
Іванов Олексій Сергійович, асистент кафедри сімейної, паліативної 
та військової медицини ДЗ «Луганський державний медичний 
університет», м. Рубіжне МОЗ України, тема дисертації: «Вплив дії 
Диклофенаку натрію на механізми диференціювання стовбурових та 
клітин червоного ростка кісткового мозку в експерименті», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.023 в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Багмут Ірина Юріївна, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної патофізіології, 
топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України 
Іващук Юлія Володимирівна, лікар - терапевт  “Центр Сучасної 
Флебології”, тема дисертації: «Оптимизація діагностики та лікування 
хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ревматоїдним артритом», 
(222 «Медицина»). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.014 в 
Державному закладі «Запорізька медична академія післядипломної 
освіти Міністерства охороні здоров’я України» (м. Запоріжжя, бул. 
Вінтера, 20,  (061) 239-07-23). Науковий керівник: Фуштей І.М., доктор 
медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного 
закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
Міністерства охороні здоров’я України» 
Іскоростенська Ольга Володимирівна, асистентка кафедри 
стоматології дитячого віку та імплантології, Харківський національний 
медичний університет, тема дисертації: «Комплексна система 
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профілактики карієсу у дітей із синдромом Дауна» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.028 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, 

(057) 707-73-27). Науковий керівник: Назарян Р. С., доктор медичних 
наук, професорка, завідувачка кафедри стоматології дитячого віку та 
імплантології Харківського національного медичного університету 
Карпенко Олена Олександрівна, лікар-ревматолог ТОВ 
«Міжнародний інститут клінічних досліджень»; асистент кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця, 
тема дисертації: «Генетичні аспекти активності системи гемокоагуляції 
та ефективності антитромботичного лікування у хворих на ішемічну 
хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.039 в Національному 
медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. 

Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: Нетяженко В.З., 
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, доктор 
медичних наук, професор Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця 
Коган Михайло Борисович, аспірант ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», тема дисертації: 
«Діагностична значимість способу діафаноскопії з використанням 
транспальпебрального інфрачервоного випромінювання  у хворих з 
травмою ока», 22 «Охорона здоров’я», 222 «Медицина». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.556.001 в   ДУ «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (м. Одеса, 
вул. Французький бульвар 49/51, (048) 7298348). Науковий керівник: 
Задорожний О.С., завідувач відділення лазерної мікрохірургії 
захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 
Філатова НАМН України», кандидат медичних наук 
Колодєзна Тетяна Юріївна, старший лаборант кафедри клінічної 

фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного 
університету, тема дисертації: «Обґрунтування науково-методичних 
підходів до вдосконалення менеджменту якості клінічних випробувань 
лікарських засобів», (226 Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.605.020 в Національному фармацевтичному університеті (61002, м. 
Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: Доброва 
Вікторія Євгеніївна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
професорка кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації 
Національного фармацевтичного університету 
Корицький Віталій Григорович, завідувач отоларингологічним 

відділенням КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» 
ТОР, тема дисертації: «Морфофункціональні зміни щитоподібної 
залози при експериментальній термічній травмі та застосуванні 
ліофілізованої ксеношкіри», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.601.018 у Тернопільському національному медичному 
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університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Небесна З.М., 
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та 
ембріології Тернопільського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського 
Костюк Ольга Андріївна, завідувач лабораторії особливо 
небезпечних інфекцій Державної установи «Тернопільськкий обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», тема 
дисертації: «Патогенетичні особливості пошкодження серця тварин при 
патології печінки, викликаної етанолом», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.029 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Денефіль О.В., доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Креньов Костянтин Юрійович, заочний аспірант кафедри хірургії ї 
курсом соматології ФПО Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, лікар-анестезіолог КНП "Хмельницька 
обласна лікарня" Хмельницької обласної ради, тема дисертації: 
«Діагностика, профілактика та інтенсивна терапія органних ушкоджень 
у хворих із внутрішньочеревною гіпертензією та абдомінальним 
компартмент-синдромом при гострій хірургічній патології черевної 
порожнини», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.600.020 в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. 
І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий 
керівник: Суходоля А.І., завідувач кафедри хірургії з курсом 
стоматології ФПО, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
Кузенко Олена Володимирівна, аспірантка кафедри офтальмології, 

Харківська медична академія  післядипломної освіти МОЗ України, 
тема дисертації: «Обґрунтування патогенетичного лікування 
нейроретинопатії асоційованої з токсичним впливом Сr(VI): 
експериментальне дослідження», (222  Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.609.024 в Харківській медичній академії 
післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). 
Науковий керівник: Дьомін Юрій Альбертович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри офтальмології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України 
Ластовецька Оксана Богданівна, аспірантка Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Профілактика ембріональних втрат у жінок пізнього 
репродуктивного віку із порушенням метаболізму фолатів», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.021 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 



четвер, 03 червня 2021 р. 

 
56 

вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: Булавенко О. 
В., завідувачка кафедри акушерства та гінекології №2, доктор 
медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 

Лелюк Денис Валерійович, асистент кафедри медицини 
невідкладних станів і цивільного захисту Державного закладу 
«Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства 
охорони здоров’я України, тема дисертації: «Удосконалення алгоритму 
медичної допомоги хворим з кризовим перебігом гіпертонічної хвороби на 
догоспітальному етапі», (222 «Медицина»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.613.010 в Державному закладі «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти Міністерства охороні здоров’я України» (м. 
Запоріжжя, бул. Вінтера, 20,  (061) 239-07-23). Науковий керівник: 
Голдовський Б.М., кандидат медичних наук, професор, завідувач 

кафедри медицині невідкладних станів і цивільного захисту 
Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної 
освіти Міністерства охороні здоров’я України» 
Лисенко Юрій, лікар-фізіотерапевт Повітова лікарня м. Шпротова 
Республіка Польща, тема дисертації: «Реабілітація хворих на розсіяний 
склероз, ускладнений міофасціальним больовим синдромом», (227 
Фізична терапія, ерготерапія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.021 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 
53-15-74). Науковий керівник: Мицкан Б.М., доктор біологічних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і 
спорту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 
Літовкіна Зоряна Іванівна, лікар-нефролог відділення гемодіалізу 
комунального некомерційного підприємства «Тернопільська 
університетська лікарня» Тернопільської обласної ради, тема 
дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості ремоделювання серця 
та його корекція у хворих на діабетичну нефропатію, які лікуються 
гемодіалізом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.601.034 у Тернопільському національному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Сусла О. Б., доктор медичних 
наук, доцент, доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної 
допомоги Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Маркін Олександр Миколайович, керівник з якості клінічних 

досліджень фармацевтичної компанії Арженкс (Argenx BV), тема 
дисертації: «Вивчення біологічно активних речовин горобини звичайної 
та розробка субстанцій на їх основі», (226 Фармація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.605.021 в Національному фармацевтичному 
університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). 
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Науковий керівник: Криворучко Олена Вікторівна, доктор 
фармацевтичних наук, професор, професорка кафедри фармакогнозії 
Національного фармацевтичного університету 

Мига Михайло Мирославович, фахівець відділу з просування 

медичних препаратів серцево-судинного напрямку ТОВ "Серв'є 
Україна", тема дисертації: «Фармакогностичне вивчення деяких видів 
роду Шавлія (Salvia L.) флори України для створення нових лікарських 
засобів», (226 Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.022 в 
Національному фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: Кошовий Олег 
Миколайович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 
кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету 
Мірзалієв Мірзахан Темірланович, тимчасово не працює, тема 

дисертації: «Експериментальне дослідження ефективності екстракту 
капусти городньої (Brassica oleracea L.) при виразкових ураженнях 
шлунка», (226 Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.023 в 
Національному фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: Кононенко Надія 
Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 
нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного 
університету 
Мушегян Маріанна Мкртичевна, аспірантка кафедри неврології та 
дитячої неврології, Харківська медична академія  післядипломної 
освіти МОЗ України, тема дисертації: «Клініко-прогностичне значення 
епілептичних нападів у хворих з гострим та хронічними 

цереброваскулярними захворюваннями», (222  Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.025 в Харківській медичній 
академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-
79-75). Науковий керівник: Літовченко Тетяна Анатоліївна, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології та дитячої 
неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 
України 
Нефьодова Лілія Володимирівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Розробка складу та технології назальної композиції для 
лікування гострого риносинуситу», (226 Фармація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.605.024 в Національному фармацевтичному 
університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). 
Науковий керівник: Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, доктор 
фармацевтичних наук, професор, професорка кафедри менеджменту 
та публічного адміністрування Національного фармацевтичного 
університету 
Никифорук Андрій Ярославович, асистент кафедри  біохімії та 
фармакології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», тема 
дисертації: «Фармакологічне дослідження засобів рослинного 
походження з антиоксидантними властивостями», (226 Фармація, 
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промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.035 у 
Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352)52-72-69). Науковий керівник: Фіра Л.С., доктор біологічних наук, 
професор, завідувач кафедри фармації факультету післядипломної 
освіти Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського 
Ніколаєнко Андрій Сергійович, аспіранта Медичного інституту 
Сумського державного університету, тема дисертації: «Оптимізація 
діагностики та лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на 
цукровий діабет другого типу», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.567.004 у  
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН 

України», (м. Харків, в-д. Балакірєва, 1  (057) 741-41-25). Науковий 

керівник: Дужий Ігор Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії Медичного 
інституту Сумського державного університету 
Німцович Тетяна Іванівна, лікар-кардіолог КНП "Хмельницький 
обласний серцево-судинний центр" Хмельницької обласної ради, тема 
дисертації: «Клінічне значення та можливості корекції високої 
варіабельності артеріального тиску у хворих на артеріальну 
гіпертензію, що проживають в сільській місцевості», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.040 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Кравченко А.М., завідувач 
наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, доцент 
Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС 
Ожоган Роман Зіновійович, аспірант кафедри стоматології 
післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 
університету МОЗ України, тема дисертації: «Клінічне обгрунтування 
удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами 
зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-
нижньощелепного суглоба», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 20.601.006 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: Рожко Микола Михайлович, 
доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології 
післядипломної освіти, ректор Івано-Франківського національного 
медичного університету 

Пильов Данило Ігорович, аспірант кафедри внутрішньої медицини 
№3 та ендокринології, Харківський національний медичний 
університет, тема дисертації: «Оптимізація діагностики та лікування 
хворих на цукровий діабет 2-го типу та хронічний панкреатит на 
підставі оцінки патогенетичної ролі васпіну», (222 Медицина). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.029 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, 

((057) 707-73-27). Науковий керівник: Журавльова Л.В., докторка 
медичних наук, професорка, завідувачка кафедри внутрішньої 
медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного 
університету 
Поліщук Іван Миколайович, директор ТОВ НВК "Украсептика", тема 
дисертації: «Фітохімічне вивчення малини звичайної та створення на її 
основі нових лікарських засобів», (226 Фармація). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.605.025 в Національному фармацевтичному університеті 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: 
Комісаренко Андрій Миколайович, доктор фармацевтичних наук, 
професор, професор кафедри хімії природних сполук і нутриціології 
Національного фармацевтичного університету 

Поліщук Тетяна Павлівна, лікар акушер-гінеколог поліклінічного 
відділення № 2 Комунального некомерційного підприємства "Вінницька 
клінічна багатопрофільна лікарня" Вінницької міської ради, тема 
дисертації: «Доброякісна патологія ендометрію в постменопаузальному 
періоді: діагностика та профілактика рецидивів» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.045 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Вдовиченко 
Ю. П., чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, 
перший проректор Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика 

Ромаш Ірина Богданівна, асистент Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Особливості 
перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у 
хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.007 в 
Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 
-95). Науковий керівник: Міщук Василь Григорович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної 
медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-
Франківського національного медичного університету  
Середюк Леся Володимирівна, аспірант Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну 
хворобу серця з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.008 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). 
Науковий керівник: –Вакалюк І. П., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства 
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Івано-Франківського національного медичного університету  
Танська  Ольга Олександрівна, лікар-кардіолог, Ковельське 

міжрайонне територіальне медичне  об'єднання, кардіохірургічний 
центр. Тема дисертації: «Критерії відбору пацієнтів для включення в 
лист очікування на трансплантацію серця», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.012 в ДЗ «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України» (ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України», м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 20, тел. (061)2390723). 
Науковий керівник  – д.мед.н., професор Фуштей Іван Михайлович, 
професор кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ 
«ЗМАПО МОЗ України» 
Танський Володимир Георгійович, лікар-хірург серцево-судинний, 
завідувач кардіохірургічним центром, Ковельське міжрайонне 
територіальне медичне    об 'єднання. Тема дисертації: «Хірургічні 
методи лікування термінальної стадії серцевої недостатності», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.015 в ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (ДЗ «ЗМАПО 
МОЗ України», м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 20, тел. (061)2390723). 
Науковий керівник – д.мед.н., професор Никоненко Олександр 
Семенович, професор кафедри трансплантології та ендокринної 
хірургії, з курсом серцево-судинної хірургії ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 
Тарасенко Оксана Михайлівна, лікар-ревматолог кардіологічного 
відділення з палатою інтенсивної терапії, в т.ч. з ліжками інфарктного 
та ревматологічного профілю КНП "Київська міська клінічна лікарня 
№3", тема дисертації: «Особливості клінічного перебігу та лікування 

подагри залежно від стану мікробіоценозу кишківника», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.041 в Національному 
медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. 
Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: Кондратюк В.Є., 
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, доктор 
медичних наук, професор Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця 
Чернецька Світлана Богданівна, аспірантка кафедри управління та 
економіки фармації з технологією ліків, Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, тема 
дисертації: «Теоретичне і експериментальне обґрунтування складу та 
технології фітосубстанції материнки звичайної та таблеток на її 
основі», (226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 58.601.036 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Белей Н. М. 
кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри управління та 
економіки фармації з технологією ліків Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
Шавлюк Руслан Володимирович, аспірант Вінницького 
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національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Обґрунтування методів діагностики, лікування та 
прогнозування перебігу пілонідальної хвороби у дітей 
(експериментально-клінічне дослідження)», (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.022 в Вінницькому 
національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий керівник: Конопліцький 
В.С., завідувач кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук, 
професор Вінницького національного медичного університету ім. М. І. 
Пирогова 
Яранцева Наталія Андріївна, аспірантка кафедри терапії, 
ревматології та клінічної фармакології, Харківська медична академія  
післядипломної освіти МОЗ України, тема дисертації: «Роль тиреоїдних 
гормонів в коморбідному перебігу гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби та аутоімунного тиреоїдита в осіб молодого віку», (222  
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.026 в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. Амосова, 58, 
(057) 711-79-75). Науковий керівник: Опарін Олексій Анатолійович, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, 
ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України 

 
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону 

Першина Катерина Володимирівна, ад’юнкт докторантури та 

ад'юнктури Національної академії Національної гвардії України, тема 
дисертації: «Обґрунтування вимог до технічних характеристик 
стрілецької зброї з урахуванням їх впливу на стрільця для 
забезпечення заданої ефективності виконання вогневих завдань 
силами безпеки» (дисертація містить інформацію з обмеженим 
доступом), (251 Державна безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.726.005 в Національній академії Національної гвардії України (м. 
Харків, майдан Захисників України, 3, тел./факс 732-37-56). Науковий 
керівник: Біленко О. І., доктор технічних наук, доцент, начальник 
докторантури та ад’юнктури Національної академії Національної гвардії 
України. Захист дисертації планується 15 червня 2021 року о 10.00 год. 
в Національній академії Національної гвардії України 

Ткаченко Кирило Миколайович, ад’юнкт докторантури та ад'юнктури 
Національної академії Національної гвардії України, тема дисертації: 
«Метод визначення зон розташування засобів активного 
радіомаскування для підвищення розвідзахищеності системи 
радіозв'язку Національної гвардії України» (дисертація містить 
інформацію з обмеженим доступом), (251 Державна безпека). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.726.006 в Національній академії 
Національної гвардії України (м. Харків, майдан Захисників України, 3, 
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тел./факс 732-37-56). Науковий керівник: Іохов О. Ю., начальник 
кафедри військового зв'язку та інформатизації Національної академії 
Національної гвардії України, доктор технічних наук, доцент 

 

26 Цивільна безпека 

Драч Костянтин Леонідович, начальник 7 державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у місті Києві, тема дисертації: «Динаміка пожеж 
у трав’яних екосистемах», (261 Пожежна безпека). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.874.003 в Львівському  державному університеті 
безпеки життєдіяльності ДСНС України (м. Львів, вул. Клепарівська, 35, 
(067)7003292. Науковий керівник: Кузик А.Д., доктор 
сільськогосподарських наук, професор, проректор з науково-дослідної 
роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Філатьєва Ельвіра Миколаївна, аспірант ДВНЗ «Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля», тема дисертації: 
«Обґрунтування параметрів безпечної відробки вугільних пластів з 
врахуванням газовиділення із підроблюваної товщі», (263 Цивільна 
безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.188.001 в Інституті 
геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (м. Дніпро, вул. 
Сімферопольська, 2а, Тел. +38(050)-320-65-08). Науковий керівник: 
Антощенко М.І., д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедрою гірництва 
ДВНЗ «Східноукраїнський національний університет імені Володимира 
Даля" 

 
 

28 Публічне управління та адміністрування 

Адамська Олена Степанівна, головний спеціаліст сектору по 
забезпеченню санаторно-курортним лікуванням Управління 
соціального захисту населення  Шевченківської районної в м. Києві 
державної адміністрації, тема дисертації: «Антикризове управління в 
контексті реагування на регіональні виклики в Україні», (281 – Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.860.002 у Львівському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 
16, (032) 234-64-85). Науковий керівник: Куйбіда В.С., доктор наук з 
державного управління, професор,   кафедри регіонального 
управління, місцевого самоврядування та управління містом 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Арсенович Леонід Антонович, аспірант Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема дисертації: 
«Механізми формування та забезпечення функціонування системи 
підготовки фахівців у сфері кібербезпеки органів державної влади 
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України» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.810.021 в Національній академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 

 (044) 481-21-55). Науковий керівник: Карпенко О.В., доктор наук з 
державного управління, доцент, завідувач кафедри інформаційної 
політики та цифрових технологій Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Горбата Людмила Петрівна, начальник відділу інформаційного 
забезпечення виконавчого комітету Ірпінської міської ради, тема 
дисертації: «Забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів 
публічної влади» (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.020 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15,  044 527 82 28). Науковий керівник: 
Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, 
доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту 
інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Дима Вікторія Василівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 

«Державні механізми стимулювання розвитку «зеленої» економіки в 
Україні» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.810.014 в Національній академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 

 (044) 481-21-55). Науковий керівник: Мороз В.В., кандидат наук з 
державного управління, доцент кафедри економічної політики та 
врядування Національної академії державного управління при 
Президентові України 
Домбровський Кирило Григорович, перший заступник Голови 
Державного агентства розвитку туризму України, тема дисертації: 
«Механізми державного регулювання розвитку інституту усиновлення в 
Україні» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.810.019 в Національній академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 

 (044) 481-21-55). Науковий керівник: Трощинський В.П., доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і 
гуманітарної політики Національної академії державного управління 
при Президентові України 
Козименко Ігор Анатолійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Державне регулювання розвитку вугільної промисловості в умовах 
структурних трансформацій економіки України» (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.810.015 в Національній академії державного управління при 

Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-21-
55). Науковий керівник: Соколова О.М., кандидат економічних наук, 
доцент, докторант кафедри економіки підприємств Університету 



четвер, 03 червня 2021 р. 

 
64 

державної фіскальної служби України 
Кулешов Володимир Володимирович, голова Гніванської міської 

територіальної громади Вінницького району Вінницької області, тема 
дисертації: «Громадський контроль представницьких органів влади в 
умовах децентралізації», (281 «Публічне управління та 
адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.001 в 
Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). Науковий 
керівник: Матвєєнко Ірина Володимирівна, кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри регіональної політики та публічного 
адміністрування Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. Офіційні опоненти: Баштанник Віталій 

Володимирович, доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри права та європейської інтеграції 
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України; Сивак Тетяна Володимирівна, доктор наук з державного 
управління, професор кафедри парламентаризму та політичного 
менеджменту Національна академія державного управління при 
Президентові України 
Мельник Яків Володимирович, заступник начальника відділу 
розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності 
слідчого управління Головного управління Національної поліції 
у місті Києві, тема дисертації: «Механізми децентралізації та взаємодії 
органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку» (281 
Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.810.020 в Національній академії державного управління  

при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-
21-55). Науковий керівник: Мельник Ю. В., кандидат юридичних наук, 
завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління 
національною безпекою Національної академії державного управління 
при Президентові України 
Мельничук Тарас Петрович, аспірант Національної академії 

державного управління при Президентові України, тема дисертації: 
«Розвиток професійної державної служби у країнах ЄС: досвід для 
України» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.810.013 в Національній академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 

 (044) 481-21-55). Науковий керівник: Гошовська В.А., доктор 
політичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри парламентаризму 
та політичного менеджменту Національної академії державного 
управління при Президентові України 

Мерза Орися Іванівна, начальник управління бухгалтерського обліку, 
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фінансового та господарського забезпечення – головний бухгалтер 
Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), 
тема дисертації: «Формування та реалізації державної політики у сфері 
юстиції України в контексті європейської інтеграції», (281 – Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.860.003 у Львівському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 
16, (032) 234-64-85). Науковий керівник: Красівський О.Я., доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції 
та права  Львівського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Михайлов Максим Олексійович, тимчасово не працює, тема 

дисертації: «Механізми удосконалення виборчого процесу в Україні», ( 
281 Публічне управління та  адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 38.053.003 у Чорноморському національному університеті 
імені Петра Могили (м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, буд. 10,  (0512) 
76-92-67). Науковий керівник: Ларіна Наталія Борисівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри публічного 
управління та публічної служби Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Олефір Олександр Олександрович, приватний виконавець 
виконавчого округу міста Києва, тема дисертації: «Становлення та 
розвиток системи виконавчої служби в умовах реформування 
українського суспільства» (281 Публічне управління 
та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.011 
в Національній академії державного управління при Президентові 

України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-21-55). Науковий 
керівник: Козаков В. М., доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-
владних відносин Національної академії державного управління при 
Президентові України 
Омелянчук Надія Олександрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Ціннісні виміри освітнього процесу публічних службовців в 
Україні» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.810.022 в Національній академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 

 (044) 481-21-55). Науковий керівник: Гонюкова Л.В., доктор наук з 
державного управління, професор, завідувач кафедри суспільного 
розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії 
державного управління при Президентові України 
Панасюк Руслан Володимирович, аспірант кафедри публічного 

управління та адміністрування Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, тема дисертації: «Публічне 
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управління використанням спільних ресурсів територіальних громад 
України». (281 – Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.013 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-

Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095) 137-37-53). Науковий керівник: 
Петренко В.П., доктор економічних наук, професор, в. о. завідувача 
кафедри публічного управління і адміністрування Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
Полішкевич Любов Дмитрівна, фізична особа-підприємець, тема 

дисертації: «Взаємодія органів місцевого самоврядування 
з громадськістю у сфері надання адміністративних послуг» (281 
Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.810.018 в Національній академії державного управління при 

Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-21-
55). Науковий керівник: Газізов М.М., кандидат політичних наук, 
докторант Інституту держави і права імені В.М.Корецького 
Радчук Тимофій Миколайович, аспірант Національного університету 
«Чернігівська політехніка», тема дисертації: «Механізми публічного 
управління інноваційним розвитком економіки», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 79.051.004 в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 
(м. Чернігів, вул. Шевченка, 95;  (0462) 66-51-03). Науковий керівник: 
Ткаленко Н.В., доктор економічних наук, професор, директор 
Навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та 

торгівлі Національного університету «Чернігівська політехніка» 
Семьоркіна Ксенія Олегівна, фахівчиня з питань адвокації прав 
людини проєкту ПРООН «Права людини для України», тема дисертації: 
«Взаємодія організацій громадянського суспільства та органів 
державної влади у виробленні державної політики у сфері прав 
людини» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.810.023 в Національній академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 

 (044) 481-21-55). Науковий керівник: Бернадський Б.В., доктор 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри суспільного розвитку і 
суспільно-владних відносин Національної академії державного 
управління при Президентові України 

 

29 Міжнародні відносини 

Бобрик Валентин Олександрович, приватний підприємець, тема  
дисертації: «Міжнародні економічні зв’язки громад Карпатського 
(Центрально-Східного) регіону Європи у процесах сталого 
просторового розвитку транскордонних територій» (292 «Міжнародні 
економічні відносини»). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.017 в 
Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 
національний університет» (м. Ужгород, вул. Підгірна, 46,  (066) 081-
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89-98). Науковий керівник: Приходько В. П., доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет» 

Варібрусова Анна Сергіївна, комерційний директор 
ТОВ «ІнтерПроІнвест», м. Київ, тема дисертації: «Формування 
національного бренду в умовах глобальної конкуренції» 
(292 «Міжнародні економічні відносини»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 61.051.018 в Державному вищому навчальному закладі 
«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, вул. Підгірна, 
46,  (066) 081-89-98). Науковий керівник: Мельник Т. М., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного 
менеджменту Київського національного торговельно-економічного 
університету 

Гальона Олександр Якович,  тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Центральноазійський напрям міжнародного співробітництва України», 
(291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.174 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  Даниленко С.І.,  
доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних 
медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Гетманенко Олексій Олександрович, заступник директора 
Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 
університет», тема дисертації: «Фінансова безпека як складова 
економічної безпеки національної економіки та її інтеграції в 
світогосподарські відносини» (292 «Міжнародні економічні відносини»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.019 в Державному вищому 
навчальному закладі «Ужгородський національний університет» (м. 
Ужгород, вул. Підгірна, 46,  (066) 081-89-98). Науковий керівник: 
Приходько В. П., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних економічних відносин Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет» 

Іванов Артем Геннадійович, асистент кафедри права Європейського 
Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, тема дисертації: «Міжнародно-правове регулювання 
діяльності органів з встановлення фактів при розв’язанні міжнародних 
спорів», (293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена рада 

ДФ 64.086.019 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник: Щокін Ю.В., доктор юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права Європейського Союзу Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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