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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 

Павлюк Тетяна Григорівна, ад’юнкт Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Педагогічні умови формування професійної готовності 
майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.002 у 
Національній академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького, (м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46,  (038) 
268-05-93). Науковий керівник: Івашкова Т. О., кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та 
приватно-правових дисциплін Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

Пшенична Олена Олександрівна, ад’юнкт Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Формування професійної готовності майбутніх 
офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в 
оперативно-службовій діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.003 у Національній академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
(м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46,  (038) 268-05-93). Науковий 
керівник: Діденко О. В., доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Дек Антон Олегович, аспірант Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, тема дисертації: «Моделювання 
поведінки агентів ринку криптовалют», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.002 Харківському національному університеті 
імені  В.Н. Каразіна, (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 7075487). 
Науковий керівник: Кононова К. Ю., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри економічної кібернетики та прикладної 
економіки економічного факультету Харківського національного 
університету імені  В.Н. Каразіна 

Лейбович Алла Валеріївна, аспірантка Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Формування ресурсного потенціалу 
України на засадах розвитку загальної середньої освіти», (051 
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.003 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
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 (061) 7644546). Науковий керівник: Бабміндра Д. І., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму 
Запорізького національного університету. 

 

07 Управління та адміністрування 

Марущак Ілля Олександрович, директор з розвитку бізнеса Kintaro 
Cells Power Corp. Ltd., тема дисертації: «Моделі та методи управління 
проектами територіального розвитку проектно-орієнтовних організацій 
на базі ціннісного підходу», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.056.001 Київського національного університету будівництва 
і архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31,  (097) 247-06-
47). Науковий керівник: Тімінський О. Г., кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри технологій управління Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

 

08 Право 

Йорг Пуделька, суддя, Адміністративний суд Берліну, тема дисертації: 
«Порівняльно-правовий аналіз адміністративних процедур при 
вирішенні податкових спорів (на прикладі Німеччини та України)», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.003 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77,  (057) 704-93-61). Науковий керівник: 
Кучерявенко Микола Петрович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

Козін Анастасія Олегівна, юрисконсульт Інституту садівництва НААН, 
тема дисертації: «Організаційно-правові засади протидії булінгу 
(цькуванню) в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.503.005 у Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, 
вул. Г. Кірпи, 2А;  (044) 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд О. Ю., 
доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та 
ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ 

Мозолевський Петро Вячеславович, помічник народного депутата 
України, Верховна Рада України, тема дисертації: «Правове 
регулювання заохочень працівників органів місцевого 
самоврядування», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.503.006 у Науково-дослідному інституті публічного права 
(м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2А;  (044) 228-10-31). Науковий керівник: Дрозд 
О. Ю., доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури 
та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ 

Чорнобривець Володимир Володимирович, секретар судового 
засідання відділу Верховного Суду України, тема дисертації: 
«Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання 
професійної правничої допомоги в Україні», (081 Право). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.007 у Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2А;  (044) 228-10-
31). Науковий керівник: Кондратенко В. М., доктор юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри галузевого права та правоохоронної 
діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету ім. Володимира Винниченка 

Дульський Олександр Леонідович, адвокат, тема дисертації: 
«Забезпечення стороною захисту дотримання прав та законних 
інтересів учасників проведення обшуку», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.010 у Національній академії внутрішніх справ 
МВС України (м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  (093) 151-92-11). 
Науковий керівник: Галаган В. І., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри кримінального та кримінального процесуального 
права Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Бєгалов Євгеній Павлович, адвокат, тема дисертації: «Розслідування 
незаконного переправлення осіб через державний кордон України», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.011 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (м. Київ, пл. Солом’янська, 1; 
 (093) 151-92-11). Науковий керівник: Климчук М. П., кандидат 
юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та 
судової експертології навчально-наукового інституту № 2 Національної 
академії внутрішніх справ 

Бурка Альона Валентинівна, аспірантка Інституту держави і права 
імені В.М. Корецького НАН України, тема дисертації: «Соціальне 
забезпечення осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.006 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка  (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13;  (044) 239-31-41). Науковий керівник: Хуторян Н. М., доктор 
юридичних наук, професор 

Джура Христина Юріївна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Особливості 
правового забезпечення зайнятості населення в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.007 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13;  (044) 239-31-41). Науковий керівник: Щербина В. І., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Веркалець Іван Дмитрович, аспірант ПВНЗ Університет Короля 
Данила, тема дисертації: «Вплив правосвідомості на реалізацію 
функцій права», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.001 
у ПВНЗ Університет Короля Данила, (м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 35,  (099) 334-44-82). Науковий керівник: Зварич 
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Р. В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та 
історії держави і права Приватного вищого навчального закладу 
Університету Короля Данила 

Худоба Іван Станіславович, заступник начальника Департаменту 
«Корпус оперативно-раптової дії» – начальник управління 
Національної поліції України, тема дисертації: «Адміністративно-
правовий статус Корпусу оперативно-раптової дії як спеціального 
підрозділу Національної поліції», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.700.008 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ, (м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,  (057) 739-82-
99). Музичук О. М., доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Андрєєв Денис Вікторович, старший оперуповноважений в особливо 
важливих справах Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій 
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції 
України, тема дисертації: «Криміналістична характеристика та 
особливості розслідування незаконного обігу зброї», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.009 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27,  (057) 739-82-99). Щербаковський М. Г., доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу, 
криміналістики та експертології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Заяць Костянтин Дмитрович, старший слідчий відділу розслідування 
злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в 
Харківській області, тема дисертації: «Методика розслідування 
шахрайств», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.010 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27,  (057) 739-82-99). Орлова Т. А., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової 
експертології факультету №1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Путій Микола Володимирович, начальник Департаменту «Корпус 
оперативно-раптової дії» Національної поліції України, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення проходження служби у 
Корпусі оперативно-раптової дії Національної поліції», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.013 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ, (м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27,  (057) 739-82-99). Сокуренко В. В., доктор юридичних 
наук, професор, начальник Головного управління Національної поліції 
в Харківській області 

Шемета Тетяна Миколаївна, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Перехід частки 
учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою 
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відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.003 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21;  (043) 250-89-37). Науковий керівник: Дорошенко Л. М., 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і 
процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса 

Болібрух Наталія Борисівна, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Кримінологічна модель 
особистості студента закладу вищої освіти, який вчиняє корисливо-
насильницький злочин проти власності», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.052.005 у Національному університеті «Львівська 
політехніка», (м. Львів, С. Бандери, 12;  (032) 258-27-12). Науковий 
керівник: Якимова С. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри кримінального права і процесу Національного університету 
«Львівська політехніка» 

Косінова Катерина Станіславівна, аспірантка Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, тема дисертації: 
«Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин у 
національній економіці», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.500.002 у Науково-дослідному інституті приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ, 
вул. М. Раєвського 23-А;  (044) 286-70-98). Науковий керівник: 
Задихайло Д. В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
господарського права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

Косінова Дарина Станіславівна, аспірантка Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, тема дисертації: 
«Правове регулювання франчайзингових відносин в міжнародному 
приватному праві», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.500.003 у Науково-дослідному інституті приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ, 
вул. М. Раєвського 23-А;  (044) 286-70-98). Науковий керівник: 
Білоусов Є. М., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права 
Європейського Союзу Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

Козак Оксана Михайлівна, аспірантка Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України, тема дисертації: 
«Договір про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у прийомну сім’ю», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.001 у Науково-дослідному 
інституті приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, (м. Київ, 
вул. М. Раєвського 23-А,  (044) 286-70-98). Науковий керівник: Кот 
О. О., доктор юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий 
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співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного 
інституту приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 

Юрченко Едуард Ігорович, аспірант Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки НААН, тема дисертації: «Діяльність 
Центральної дослідної станції штучного осіменіння 
сільськогосподарських тварин (1960–1975) у контексті розвитку 
племінної справи в тваринництві УРСР», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.373.001 у Національній науковій 
сільськогосподарській бібліотеці, (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10;  
(044) 258-21-45). Науковий керівник: Бей Р.В., доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 
сектору наукової бібліографії та біографістики Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки 

 

10 Природничі науки 

Потапенко Олена Валентинівна, менеджер з охорони навколишнього 
середовища АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», тема дисертації: 
«Екологічна оцінка територій електричних підстанцій як осередків 
біологічного різноманіття» (101 Екологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.804.001 в Дніпровському державному аграрно-економічному 
університеті, (м. Дніпро вул. Сергія Єфремова,  (056) 373-70-36). 
Науковий керівник: Грицан Ю. І. доктор біологічних наук, професор 
проректор з наукової роботи Дніпровського державного аграрно-
економічного університету 

Долинська Олеся Олегівна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Туристичний 
комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи 
розвитку,» (103 Науки про Землю). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.09 в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська 64/13,  (044) 239-31-41). 
Науковий керівник: Олійник Я. Б., доктор економічних наук, професор, 
декан географічного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 

12 Інформаційні технології 

Шеветовський Валентин Валентинович, аспірант Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. 
Бекетова, тема дисертації: «Моделі і методи управління закупками в 
проектах будівництва промислових об’єктів», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.002 в Харківському 
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 
(м. Харків, вул. Маршала Бажанова 17,  (057) 707-31-92). Науковий 
керівник: Сухонос М. К., доктор технічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Харківського національного університету міського 
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господарства імені О. М. Бекетова 
 

14 Електрична інженерія 

Нгуен Ван Зионг, аспірант Національного аерокосмічного  
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
тема дисертації: «Розробка конструкції поршня середньообертового 
дизеля із застосуванням модернізованого методу визначення 
термонапруженого стану», (142 Енергетичне машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.062.002 в Національному 
аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» (м. Харків, вул. Чкалова,  (057) 788-40-32). 
Науковий керівник: Білогуб О. В., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри конструкції авіаційних двигунів Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

 

15 Автоматизація та приладобудування 

Беляєва Анна Андріївна, аспірантка Національного аерокосмічного  
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
тема дисертації: «Синтез оптимальних за вартісними витратами планів 
експериментів для дослідження технологічних процесів і систем», (151 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.062.003 в Національному аерокосмічному 
університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
(м. Харків, вул. Чкалова,  (057) 788-40-32). Науковий керівник: 
Кошовий М. Д., завідувач кафедри інтелектуальних вимірювальних 
систем та інженерії якості, доктор технічних наук, професор 
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 

 

19 Архітектура і будівництво 

Дубницька Маргарита Вячеславівна, інженер-землевпорядник, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС», 
тема дисертації: «Удосконалення моніторингу використання водних 
об’єктів в межах населених пунктів на основі тривимірного кадастру», 
(193 Геодезія та землеустрій). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.056.001 в Київському національному університеті будівництва і 
архітектури, (м. Київ, прос. Повітрофлотський 31,  (095) 526-05-13). 
Науковий керівник: Петраковська О. С., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри землеустрою і кадастру Київського 
національного університету будівництва і архітектури 

 

 

22 Охорона здоров’я 
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Ткачук Рома Романівна, лікар акушер-гінеколог Київського міського 
центру репродуктивної та перинатальної медицини, тема дисертації: 
«Перебіг вагітності та пологів у жінок з вегетативною дисфункцією, 
профілактика акушерських та перинатальних ускладнень» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.005 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9,  (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Камінський В. В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Бондарь Світлана Олександрівна, директор Кіровоградського 
медичного фахового коледжу імені Є. Й. Мухіна, тема дисертації: 
«Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої моделі профілактики 
травматизму у школярів» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.613.006 у Національній медичній академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,   (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Михальчук В. М., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри управління охороною здоров’я Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Крихтіна Марія Андріївна, аспірант Державного закладу 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», тема дисертації: 
«Особливості ендотеліальної функції, гемостазу та системного 
запалення у хворих на негоспітальну пневмонію 3-ої та 4-ої клінічних 
груп», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.001 у ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (м. Дніпро, вул. В. 
Вернадського, 9;  (056) 766-48-04). Науковий керівник: Перцева Т. О., 
доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої 
медицини 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Чуб Дар’я Ігорівна, аспірант Державного закладу «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України», тема дисертації: ««Рання діагностика 
мікросудинних ускладнень у хворих на цукровий діабет: клініко-
лабораторні маркери», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.601.002 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
(м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 9;  (056) 766-48-04). Науковий 
керівник: Перцева Н. О., д. мед. наук, професор, завідувач кафедри 
ендокринології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 

 

28 Публічне управління та адміністрування 

Балан Микола Іванович,, аспірант Національної академії державного 
управління при Президентові України, тема дисертації: «Державне 
реагування на загрози суспільно-політичній стабільності в Україні», 
(281 – Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.810.001 в Національній академії державного управління 
при Президентові України, (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-
21-51). Науковий керівник: Смолянюк В. Ф., доктор політичних наук, 
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професор, завідувач кафедри політичних технологій Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

 


