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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 

Альохін Михайло Михайлович, аспірант Інституту проблем 
виховання НАПН України, тема дисертації: «Тьюторський супровід 
соціального розвитку молодших школярів у приватних закладах освіти 
України», (231 Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.454.004 в Інституті проблем виховання НАПН України (м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9;  (044) 468-30-82). Науковий керівник: 
Алєксєєнко Т. Ф., доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник відділу інновацій та 
стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки Національна академія 
педагогічних наук України 
Зварич Ганна Володимирівна, аспірант Державного закладу вищої 

освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, тема 
дисертації «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної 
середньої освіти», (011 «Освітні, педагогічні науки»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.455.008 у Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, (м. Київ, вул. Січових Стрільців 
52-а,  (044) 484-10-96). Науковий керівник: Сіданіч І. Л., доктор 
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і 
спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України 
Колеснік Катерина Анатоліївна, асистент кафедри дошкільної освіти 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, тема дисертації: «Педагогічні засади групової 
діяльності дітей в системі дошкільної освіти України (кінець ХХ – 
початок ХХІ)», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 05.053.021 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32,  (098) 5303297). Науковий керівник: Лазаренко Н. І., 
доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Лашта Віктор Богданович, начальник циклової комісії фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту відділення 
підготовки Військового коледжу сержантського складу Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема 
дисертації: «Удосконалення фізичної підготовленості кандидатів на 
навчання до вищих військових навчальних закладів», (017 Фізична 
культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.829.003 у 
Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана 
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Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-
01). Наукові керівники: Федак С.С, старший викладач кафедри 
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; 
Ханікянц О. В., доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Львівського 
державного університету фізичної культури імені Івана Боберського 
Митько Артур Олександрович, аспірант Національного  університету 

фізичного виховання і спорту України, тема дисертації: «Спеціальна 
фізична підготовленість висококваліфікованих більярдистів як чинник 
підвищення ефективності змагальної діяльності (на прикладі пулу)», 
(017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.829.014 у Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 03150, 044) 289-40-92). 
Науковий керівник: Борисова Ольга Володимирівна, проректор з 
науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного 
виховання і спорту України доктор наук з фізичного виховання і спорту, 
професор 

Пєтушкова Лариса Антонівна, аспірантка Інституту проблем 
виховання НАПН України, тема дисертації: «Підготовка кандидатів у 
патронатні вихователі до реабілітаційної діяльності», (231 Соціальна 
робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.454.005 в Інституті проблем 
виховання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9;  (044) 
468-30-82). Науковий керівник: Петрочко Ж. В., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи, Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
Сіциліцин Юрій Олександрович, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Формування готовності майбутніх інженерів-
програмістів до використання паралельних обчислень у професійній 
діяльності», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.015 у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20,  (0619) 44-04-64). 
Науковий керівник: Осадчий В.В., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
Соколов Дмитро Олександрович, аспірант кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема 
дисертації: «Формування готовності майбутніх вчителів музичного 
мистецтва до культурно-освітньої роботи в закладах позашкільної 
освіти», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована 
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вчена рада ДФ 44.053.014 в Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (м. Полтава, вул. 
Остроградського 2;  (0532) 52-17-52). Науковий керівник: 
Гриньова М. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 
Стахова Інна Анатоліївна, асистент кафедри дошкільної освіти 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, тема дисертації: «Формування готовності майбутніх 
учителів до організації природоохоронної діяльності у початковій 
школі», (015 Професійна освіта). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.053.022 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені 
Михайла Коцюбинського, (м. Вінниця, вул. Острозького, 32,  (098) 

5303297). Науковий керівник: Крутій К. Л., доктор педагогічних наук, 
професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
У Цзяньцінь, аспірант кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного 
виконавства Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова, тема дисертації: «Формування умінь самостійної роботи 
підлітків у процесі фортепіанного навчання в початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах», (014 Середня 
освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.053.040 в Національному педагогічному університеті імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий 
керівник: Гризоглазова Т. І., кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства 
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Чебанова Катерина Вікторівна, головний фахівець організаційно-

методичного відділу Українського центру з фізичної культури і спорту 
осіб з інвалідністю «Інваспорт», тема дисертації: «Інклюзивний підхід 
до побудови навчально-тренувального процесу спортсменів з 
інвалідністю в карате», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.829.017 у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 03150, 044) 
289-40-92). Наукові керівники: Когут Ірина Олександрівна, доктор наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент, професор кафедри 
професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного 
університету фізичного виховання і спорту України; Маринич Вікторія 
Леонідівна, кандидат наук з фізичного вихованні і спорту, доцент 
кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України 
Чжан Чун, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування Національного педагогічного університету 
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імені М. П. Драгоманова, тема дисертації: «Методика формування 
акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі вокально-
хорового навчання», (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.041 в 
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. 
Київ, вул. Пирогова, 9;  (044) 234-11-08). Науковий керівник: Козир 
А.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 
методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету 
мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 
Ярошенко Алла Анатоліївна, психолог Подільського районного в місті 
Києві центру соціальних служб, тема дисертації: «Формування 
ґендерної компетентності соціальних працівників у контексті розвитку 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», (231 Соціальна робота). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.888.03 в Академії праці, соціальних відносин і 
туризму (03187, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А;  (044) 522-49-40). 
Науковий керівник: Семигіна Т. В., доктор політичних наук, професор, 
член Національного агентства кваліфікацій 

 
02 Культура і мистецтво 

Лотоцька Олена Володимирівна, аспірантка кафедри архітектури та 
реставрації Національного університету «Львівська політехніка», тема 
дисертації: «Технологічні основи реставрації алебастрових виробів в 
архітектурі та мистецтві», (023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація). Спеціалізована вчена рада ДФ35.052.076 в 
Національному університеті "Львівська політехніка" (м.Львів, вул. 
С.Бандери 12, тел. (032)2582712). Науковий керівник: Рибчинський 
Олег Валерійович, доктор архітектури, доцент, професор кафедри 
архітектури та реставрації Національного університету «Львівська 
політехніка» 
Пєшкова Вероніка Андріївна, заступник начальника навчального 
відділу Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, тема 
дисертації: «Мадригал у творчості Клаудіо Монтеверді: авторське 
прочитання поетичного тексту», (025 Музичне мистецтво). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.005.012 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: Жаркова 
В. Б. доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії 
світової музики Національної музичної академії України імені П. І. 
Чайковського 

 
03 Гуманітарні науки 

Бурган Ірина Олександрівна, концертмейстер кафедри оперного 
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співу Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 
тема дисертації: «Комунікативні та діалогічні особливості концерту для 
двох фортепіано з оркестром: теоретико-культурологічні аспекти» (034 
Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.005.011 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., член-кореспондент НАН України, 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії 
культури Національної музичної академії України імені  
П. І. Чайковського 
Варчук Ліана Вікторівна, викладач кафедри іноземних мов 
Вінницького національного технічного університету, тема дисертації: 
«Образ оповідача в сучасній англомовній амеріндіанській прозі: 

лінгвокультурний аспект», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.051.035 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 
53-15-74). Науковий керівник: Волкова С.В., доктор філологічних наук, 
професор, професор кафедри англійської і німецької філології та 
перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного 
лінгвістичного університету 
Лобас Вікторія Володимирівна, аспірант кафедри філософії 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації: «Сучасна Йога: рецепції та практики 
(філософсько-антропологічний аналіз)», (033 – філософія). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.050.060 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Дольська О.О., 
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» 
Лотоцька Наталія Ярославівна, викладач кафедри іноземних мов та 
перекладознавства Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, тема дисертації: «Ідіолект Романа Іваничука: 
корпуснобазований та лінгвокогнітивний підходи», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.035 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21,  (0432) 508937). Науковий керівник: Левченко О. П., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної 
лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Рева Наталія Олегівна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:  «Логіко- 
когнітивний аналіз концепту «мислення»», (033 Філософія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.205 Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  Хоменко Ірина 
Вікторівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
логіки філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Сайко Михайло Анатолійович, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Відтворювання і 
стандартизація медичної термінології в німецько-українських 
лексикографічних джерелах», (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.216 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Дорофеєва М. С., доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології 
та перекладу Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
Холод Інни Володимирівни, викладача кафедри української та 
іноземних мов Вінницького національного аграрного університету, тема 
дисертації: «Лексико-синтаксичний повтор у мові сучасної української 
преси: структура та прагмалінгвістичні функції», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.014 у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (43025 м. Луцьк, 
пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий керівник: Завальнюк І.Я., 
доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології й 
журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Чайка Владислава Володимирівна, викладач кафедри культурології 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, тема дисертації: «Розвиток музичної культури української 
діаспори країн Північної Америки другої половини ХХ – початку ХХІ 
століть», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.850.006 в Національній академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 5017828). 
Науковий керівник:  Литвин Сергій Харитонович, доктор історичних наук, 
професор, професор кафедри культурології та міжкультурних комунікацій 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Шестакова Ольга Валентинівна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Структурно-
семантичні та функціональні особливості лінгвістичної термінології 
сучасної корейської мови», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.217 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Кім С. В., кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри мов і літератур  Далекого Сходу та 
Південно‑Східної Азії Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
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Янкул Олексій Миколайович, фахівець Центру краєзнавства імені 
академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, тема дисертації: «Харьковский календарь» (1869–
1917 рр.) як історичне та історіографічне джерело», (032 Історія та 
археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.029 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 

Свободи, 4,  (057) 707 54 87). Науковий керівник: Куделко С. М., 
кандидат історичних наук, професор, професор кафедри історіографії, 
джерелознавства та археології історичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
Шершова Тетяна Вікторівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Культурна пам’ять як чинник формування національної ідентичності 
(на матеріалах народно-пісенних практик Полтавщини» 
(034 Культурологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.850.008 в 
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, (м. Київ, 
вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015,  (044) 501-78-28). Науковий 
керівник: Дячук В. П., кандидат культурології, доцент, доцент кафедри 
арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв 

 
05 Соціальні та поведінкові науки 

Бірюкова Юлія Андріївна, директор адміністративного офісу 
Київського інституту Технологічного університету Цілу Київського 
національного університету технологій та дизайну, тема дисертації: 
«Управління розвитком туристичного готельного бізнесу в Україні» 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.023 в 
Київському національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Денисенко М. П., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного 
університету технологій та дизайну 
Бондаренко-Берегович Валерія Валентинівна, старший судовий 
експерт Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України, тема дисертації: «Управління економічною 
безпекою підприємств хлібопекарської галузі» (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.008 у Вінницькому 
національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 
 (068) 004-56-62). Науковий керівник: Польова О. Л., доктор 
економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аналізу та аудиту 
факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного 
університету 
Буровська Ірина Олександрівна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Мотиваційно-
смислові орієнтації хворих на цукровий діабет», (053 Психологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.211 Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: Крупельницька 
Л.Ф., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психодіагностики та клінічної психології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Волохова Галина Леонідівна, асистент кафедри менеджменту 
Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема дисертації: 
«Управління корпоративною ідентичністю підприємства», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.043 в 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1,  (044) 455-60-30). Науковий керівник: Востряков О. В., 
кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та 

управління Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Гижко Андрій Петрович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Впровадження 
практик децентралізації в контексті формування «політики знизу» в 
Україні», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.033 у 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 
(м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508930). Науковий керівник: 
Нагорняк Т.Л., доктор політичних наук, професор, перший проректор, 
професор кафедри політології та державного управління Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 

Денісієвська Анна Євгенівна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Психологічні 
фактори суб’єктивної якості сну у людей з інтероцептивними 
відмінностями», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.212 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник:  Бурлачук Л. Ф., академік НАПН 
України, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 
клінічної психології Київського інституту сучасної психології та 
психотерапії 

Долинний Сергій Сергійович, аспірант Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України, 
тема дисертації «Психосоматичні чинники внутрішньої конфліктності у 
педагогів закладів вищої освіти» (053 «Психологія»). Спеціалізована 
вчена рада  ДФ 26.453.005 в Інституті психології їм. Г.С. Костюка НАПН 
України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел./факс: +380 (44) 288-
33-20). Науковий керівник, Візнюк Інесса Миколаївна, професор 
кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України, 
доктор психологічних наук, доцент 
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Кобилинський Володимир Миколайович, аспірант Державного 
університету «Житомирська політехніка», тема дисертації: «Оцінка 
еколого-економічного розвитку урбанізованих територій», (051 
Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.012 в Державному 
університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. Чуднівська, 
 0412 24-14-22). Науковий керівник: Романчук К.В., доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри цифрової економіки та 
міжнародних економічних відносин Державного університету 
«Житомирська політехніка» 

Омельяненко Олена Миколаївна, аспірантка кафедри бізнес-
економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, тема дисертації «Стратегічні 
вектори трансформації бізнес-моделей підвищення економічної 
ефективності діяльності сфери послуг» (051 Економіка). 

Спеціалізована вчена рада ДФ 55.053.048 у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (м. Суми, вул. 
Роменська, 87,  (0542) 68-59-39). Науковий керівник: Кудріна О. Ю., 
доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
(наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 
Пиртко Мар’ян Сергійович, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІНВЕСТ ЦЕНТР +», тема дисертації: «Стимулювання 
інвестиційної привабливості територіальних громад», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 47.104.007 в Національному 
університеті водного господарства та природокористування (33028, 
м. Рівне, вул. Соборна, 11,  (050) 678-94-44). Науковий керівник: 
Савіна Н. Б., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 
роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного 
господарства та природокористування 
Попова Ольга Олександрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 

«Соціальний та культурний капітали як чинники соціальної адаптації 
внутрішньо переміщених осіб у сучасному українському суспільстві», 
(054 Соціологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.204 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник:  
Батаєва К. В., доктор філософських наук, професор  кафедри соціології 
та гуманітарних дисциплін факультету «Соціальний менеджмент» 
Харківського гуманітарного університету «Народна українська 
академія» 
Станіславенко Людмила Анатоліївна, аспірант Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації: 
«Політика консолідації держави в умовах системної кризи в Україні», 
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.034 у 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 
(м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21,  (0432) 508930). Науковий керівник: 
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Нагорняк Т.Л., доктор політичних наук, професор, перший проректор, 
професор кафедри політології та державного управління Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 

Чанчиков Ілля Костянтинович, аспірант Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Психологічні 
чинники життєстійкості особистості», (053 Психологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.213 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Кириленко Т. С., кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології 
факультету психології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Чернець Вадим Сергійович, аспірант Закладу вищої освіти 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», тема 
дисертації «Еколого-економічне забезпечення конкурентоспроможності 
лісогосподарських підприємств» (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.139.002 у Закладі вищої освіти «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» (м.Київ, вул.Львівська, 23, 
 (067) 969-32-57). Науковий керівник: Дубас Р. Г., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування 
Закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» 

 
07 Управління та адміністрування 

Виговська Олена Анатоліївна, аспірант Державного університету 

«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Фінансове забезпечення 
розвитку підприємств громадського транспорту на регіональному 
рівні», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 14.052.011 в Державному університеті «Житомирська 
політехніка» (м. Житомир, вул. Чуднівська,  (0412) 24-14-22). 
Науковий керівник: Виговська Н. Г., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету 
«Житомирська політехніка» 
Гандір Хатем, аспірант кафедри прикладної економіки Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу, тема 

дисертації: «Управління змінами в енергозабезпеченні Алжиру з 
використанням потенціалу впливу на людські ресурси»,  
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.021 в Івано-
Франківському національному технічному університеті нафти і газу 

(м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095) 137-37-53). Наукові 
керівники: Петренко В. П., доктор економічних, професор, професор 
кафедри публічного управління і адміністрування Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу; Кісь С. Я., доктор 
економічних, професор, директор Інституту післядипломної освіти 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
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Гуліна Олена Дмитрівна, інженер з контролю якості компанії Infopulse 
Ukraine LLC (HQ), тема дисертації: «Управління кластерним розвитком 
туристично-рекреаційного підприємництва на засадах маркетингу» (076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.102.021 в Київському національному університеті 
технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 
 (044) 256-29-53). Науковий керівник: Щербак В. Г., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та 
бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну 

Давуд Асем Джамал, аспірант кафедри підприємництва та бізнесу 
Київського національного університету технологій та дизайну, тема 
дисертації: «Інтегровані бізнес структури як основа розвитку 
підприємництва в Україні» (076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.024 в Київському 

національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Ганущак-Єфіменко Л. М., доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри підприємництва та бізнесу, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності Київського національного університету 
технологій та дизайну 
Коломієць Оксана Павлівна, спеціаліст 2 категорії відділу соціального 
захисту населення Пісочинської селищної ради Харківського району, 
тема дисертації «Управління виробництвом та переробкою молока», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.803.001 в 
Харківському національному аграрному університеті імені В. В. 
Докучаєва (п/в Докучаєвське – 2, Харківський район, Харківська 
область,  (057) 709-03-00). Науковий керівник: Ульянченко О. В., 
доктор економічних наук, професор, ректор Харківського національного 
аграрного університету імені В. В. Докучаєва 
Кудіна Алевтина Володимирівна, старший викладач кафедри 

маркетингу Державного університету «Одеська політехніка», тема 
дисертації: «Бренд-менеджмент підприємств легкої промисловості», 
(075 Маркетинг). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.023 в 
Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 

Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: Окландер М. А., 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 
Державного університету «Одеська політехніка» 
Мостицька Наталія Андріївна, фінансовий директор ТОВ «Логістик 
Інвест Центр», тема дисертації: «Державне фінансове регулювання в 
умовах економічних перетворень», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.031 в Київському 
національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, 
вул. Кіото, 19,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Чугунов І. Я., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету 
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Проць Василь Ігорович, аспірант Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Фінансове 
забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 32.051.015 у Волинському  
національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13, 
 (0332) 72-01-23). Науковий керівник: Карлін М. І., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри фінансів Волинського 
національного університету імені Лесі Українки 

Псьота Вікторія Олександрівна, аспірант Державного університету 
«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Обліково-аналітичне 
забезпечення публічних закупівель в закладах освіти державного 
сектору», (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 14.052.013 в Державному університеті «Житомирська політехніка» 

(м. Житомир, вул. Чуднівська,  0412 24-14-22). Науковий керівник: 
Чижевська Л. В., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 
університету «Житомирська політехніка» 
Святецький Владислав Васильович, керівник відділу відновлення 

споживчих якостей товару ТОВ «ІКЕА РІТЕЙЛ Україна», тема 
дисертації: «Механізм формування підприємницької інноваційної 
екосистеми у закладах вищої освіти» (076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.025 в 
Київському національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка,2,  (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Ніфатова О. М., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного 
університету технологій та дизайну 
Стовпова Анна Сергіївна, економіст Управління виїзними перевірками 
банків Департаменту фінансового моніторингу Національного банку 
України, тема дисертації: «Облік та аудит розрахунків електронними 
грошима», (071 Облік та оподаткування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.041 у Державному вищому навчальному закладі «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(м. Київ, проспект Перемоги 54/1, тел. (044) 455-60-30). Науковий 
керівник: Бондар М. І., доктор економічних наук, професор, декан 
факультету обліку та податкового менеджменту Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 
Тітарчук Михайло Іванович, заступник Голови Державної податкової 

служби України, тема дисертації: «Державний бюджет у системі 
економічного розвитку», (072 Фінанси, банківська справа та 
страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.055.032 в Київському 
національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, 
вул. Кіото,  (044) 531-31-03). Науковий керівник: Чугунов І. Я., доктор 
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економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського 
національного торговельно-економічного університету 

Хайло Тетяна Олегівна, аспірантка Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, тема 
дисертації: «Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку   
підприємств життєзабезпечення міста», (076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.012 у 
Харківському національному університеті міського господарства імені 
О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17,  (057) 
707-31-92). Науковий керівник: Димченко О. В., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнес-
адміністрування Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова 

Маслей Віктор Михайлович, начальник Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, тема 
дисертації: «Управління процесами попередження надзвичайних 
ситуацій та мінімізації їх наслідків», (073 Менеджмент). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.082.015 в Західноукраїнському національному 
університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-
50*10-019). Науковий керівник: Шкільняк М. М., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного 
управління та персоналу Західноукраїнського національного 
університету 

 

08 Право 

Берестень Дмитро Григорович, старший інспектор відділу 
професійного навчання управління кадрового забезпечення Головного 
управління Національної поліції у м. Києві, тема дисертації 
«Адміністративно-правові засади добору на посаду поліцейського в 
Україні», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.090 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 
Бернадін Віктор Аркадійович, головний оперуповноважений 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної Поліції України. 
Тема дисертації: «Адміністративно-правова протидія 
правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.043 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Чорна В.Г., доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри адміністративного права і процесу ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Боксгорн Анастасія Вікторівна, юрисконсульт ТОВ «Гідрохаус», м. 
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Одеса, тема дисертації: «Адміністрування місцевих податків і зборів як 
об’єкт правового регулювання», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.884.021 в Одеському державному університеті внутрішніх 
справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий 
керівник: Калаянов Дмитро Петрович доктор юридичних наук 
професор, професор кафедри адміністративної діяльності поліції 
Одеського державного університету внутрішніх справ 
Борисенко Микола Васильович, завідувач сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції Міністерства соціальної політики, 
тема дисертації «Взаємодія слідчого з оперативними та іншими 
підрозділами органів Національної поліції під час досудового 
розслідування», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.007.084 в Національній академії внутрішніх справ, МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий 

керівник: Мельник О.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ 
Гладчук Дмитро Іванович, начальник Управління моніторингу 
дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України, тема 
дисертації: «Теоретико-правові та організаційні засади діяльності МВС 
України у сфері дотримання прав людини», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.028 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Почтовий Максим 
Миколайович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач 
наукової лабораторії соціологічного моніторингу Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 

Гусяк Марія Павлівна, тимчасово не працює, тема дисертації 
«Статути як джерело права: порівняльно-правове дослідження», (081 - 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.085 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Камінська Н.В., 
доктор юридичних наук, професор, головний науковий консультант 
відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної 
Ради України 
Демчук Тетяна Ігорівна, асистент кафедри цивільно-правових 

дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного 
університету «Одеська юридична академія», тема дисертації «Правове 
забезпечення реалізації права на доступ до екологічної інформації», 
(081 – «Право»). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.048 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23; тел.: +380502851816). Науковий керівник – 
Сидор Вікторія Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор 
Зайцева Юлія Леонідівна, начальник інформаційної та кадрової 
безпеки ДП «УКРАВТОГАЗ» НАК «Нафтогаз України», тема дисертації 
«Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації поліцейських 
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в Україні», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.086 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, т.в.о начальника відділу 
докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ 
Ісаєва Наталія Сергіївна, індивідуальна адвокатська діяльність, тема 
дисертації: «Соціально-економічні та культурні права і свободи 
внутрішньо переміщених осіб та гарантії їх реалізації: теоретико-
правова характеристика», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.727.023 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). 
Науковий керівник: Наливайко Л.Р., доктор юридичних наук, професор, 
проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

Коршун Анна Анатоліївна, помічник адвоката, адвокатське 
об’єднання «Лев», тема дисертації: «Правовий статус внутрішньо 
переміщених осіб: теоретико-правовий аспект», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.024 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Наливайко Л.Р., 
доктор юридичних наук, професор, проректор Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 
Кудря Оксана Геннадіївна, науковий співробітник Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Адміністративно-правова охорона 

військового майна», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.186 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Пєтков С.В., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри правового забезпечення 
військового факультету фінансів і права Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Кузьменко Ігор Григорович, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації «Організаційно-
правові засади професійної підготовки управлінських кадрів поліції в 
країнах ЄС», (081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.087 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Копан 
О.В., доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 
співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ 
№ 1 Національної академії внутрішніх справ 
Лісняк Антон Ігорович, прокурор Західної окружної прокуратури міста 
Дніпра, тема дисертації: «Криміналістична характеристика та 
особливості розслідування масових заворушень», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.025 у Дніпропетровському 
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державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Єфімов М.М., доктор 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та 
домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 
Лубяна Катерина Андріївна, аспірант кафедри нотаріального, 
виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
тема дисертації: «Участь адвоката у спрощеному позовному 
провадженні цивільного судочинства України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.196 Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601, 044 239-31-41). Науковий керівник: Хотинська-Нор Оксана 
Зіновіївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, 
судоустрою Інституту права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Мазалова Айше Османівна, лаборант кафедри господарського права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, тема 
дисертації: «Публічно-приватне партнерство в сучасних економічних 
умовах (господарсько-правовий аспект)», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.086.033 в Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
93-61). Науковий керівник: Задихайло Д.В., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Матвійчук Вячеслав Олександрович, заступник начальника відділу 
слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, тема дисертації 
«Підстави та процесуальний порядок дізнання у кримінальних 
провадженнях про кримінальні проступки», (081 - Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.088 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Арешонков В.В., доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної 
академії внутрішніх справ 
Мельник Петро Володимирович, аспірант, кафедра  цивільно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права імені І. 
Малиновського Національного університету «Острозька академія», 
тема дисертації: «Правове регулювання праці посадових осіб органів 
місцевого самоврядування», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.197 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). 
Науковий керівник:  Бонтлаб В.В., доктор юридичних наук, адвокат, 
керуючий Адвокатського Бюро «Василя Бонтлаба» 
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Менів Ярослава Олександрівна, аспірант кафедри господарського 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, тема дисертації: «Особливості  правового забезпечення 
діяльності господарських організацій великого бізнесу в Україні», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.035 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Борисова 
В.І., кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
Недошовенко Андрій Олексійович, аспірант Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема 
дисертації: «Укладання, зміна та розірвання договору будівельного 
підряду», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.199 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Боднар Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри цивільного права Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Нестеренко Олексій Михайлович, голова Інгулецького районного 
суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, тема дисертації: 
«Кримінальна відповідальність за підроблення документів, які 
подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та 
фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1 КК України)», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.029 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Фіалка М.І., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 
кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ 
Нуджейдат Веам, тимчасово не працює, тема дисертації: 

«Криміналістична характеристика та основні положення розслідування 
зґвалтувань», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.024 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, майдан Свободи, 4, 🕿 (057) 707-54-87). Науковий керівник: 

Даньшин М. В., доктор юридичних наук, професор 

Обаль Олексій Олексійович, заступник начальника другого 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: 
«Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при 
розслідуванні економічних злочинів», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.051.025 у Харківському національному університеті 
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імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Даньшин М. В., доктор юридичних наук, професор 
Пиртко Михайло Сергійович, адвокат, фізична особа-підприємець, 
тема дисертації: «Державно-правові реформи в Австрії у 40–90 роках 

XVIII ст.», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.032 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Кольбенко 
А.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії 
держави, права та політико-правових учень Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Подолєва Аліна Ігорівна, аспірантка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Договори щодо 
розпорядження правами інтелектуальної власності на твори в мережі 
Інтернет», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.201 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий 
керівник: Кодинець А.О., доктор юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Портнов Ігор Андрійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на місцевих виборах в 
Україні та державах-членах Європейського Союзу (порівняльно-
правовий аналіз)», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.190 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Марцеляк О.В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права 
Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Резвова Ольга Володимирівна, адвокат, тема дисертації «Права та 

обов’язки батьків щодо виховання дитини в сімейному праві України», 
(081 - Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.089 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Білянська 
Н.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-
правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ 
Рудяк Владіміра Олександрівна, аспірантка, кафедра трудового 
права та права соціального забезпечення Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:   
«Соціально-правовий статус осіб, які потрапили в складні життєві 
обставини», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.203 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Тищенко О.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка 
Сарнацький Максим Андрійович, аспірант кафедри службового та 

медичного права Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: 
«Адміністративно-правові засади реалізації державної політики з 
питань банкрутства в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.191 Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 044 239-31-41). 
Науковий керівник: Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, 
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри службового 
та медичного права Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Станік Сергій Романович, суддя, Північний апеляційний 

господарський суд, тема дисертації: «Інститут відкликання народного 
депутата України виборцями: проблеми теорії і практики», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.051  Національного університету 
«Одеська юридична академія», МОН України (м. Одеса, вул. 
Академічна, 2, 65009,  (048) 719-88-15). Науковий керівник:  Мішина 
Н.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного права Національного університету «Одеська юридична 
академія» 
Таркан Олександр Миколайович, заступник начальника управління 
організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням 
кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування 
економіки держави, Офісу Генерального прокурора, тема дисертації: 

«Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.027 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 

Свободи, 4,  (057) 707-54-87). Науковий керівник: Даньшин Максим 
Валерійович, доктор юридичних наук, професор 
Тичина Тетяна Євгенівна, заступник голови правління Акціонерне 
товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги 
України», тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за втручання 
в діяльність захисника», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.028 у Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4, 🕿 (057) 707-54-87). 

Науковий керівник: Житний О. О., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 
Усаткін Денис Геннадійович, помічник судді Бабушкінського 
районного суду м. Дніпропетровська, тема дисертації: 
«Криміналістична характеристика та особливості розслідування 
групового порушення громадського порядку», (081 Право). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.026 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Чаплинський К.О., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики 
та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ 
Яцина Максим Олександрович, асистент кафедри політики у сфері 
боротьби зі злочинністю та кримінального права Навчально-наукового 
юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: «Неурядові 
організації як суб’єкти кримінологічної політики», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.031 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 

Петечел О.Ю., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права 
Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

 

09 Біологія 

Удовиченко Ірина Вячеславівна, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Ефекторна дія 
компонентів секретів шкірних залоз видів земноводних України на 
функціонування системи гемостазу», (091 Біологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.001.208 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Савчук О. М., доктор біологічних 
наук, професор, завідувач кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Шевченко Костянтин Васильович, викладач кафедри медичної 
біології Полтавського державного медичного університету, тема 
дисертації: «Морфофункціональна характеристика слинних залоз 
щурів в нормі та при хронічній інтоксикації етанолом» (091 – Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.032 в Полтавському державному 
медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-
5700). Науковий керівник: Єрошенко Галина Анатоліївна, доктор 
медичних наук, професор, завідувачка кафедри медичної біології 
Полтавського державного медичного університету 
Щербіна Валерія Михайлівна, аспірант Інституту експериментальної 

патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України, тема 
дисертації: «Поверхневі рецептори та цитокіни як предиктивні фактори, 
асоційовані із чутливістю В-лімфоцитів хворих на хронічний 
лімфолейкоз до цитостатиків», (091 Біологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.155.003 в Інституті експериментальної патології, онкології і 
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радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України, (м. Київ, 
вул.Васильківська, 45,  (044) 257-90-54). Науковий керівник: 
Шлапацька Л.М., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу онкогематології Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького 

 
10 Природничі науки 

Дуфанець Марта Василівна, аспірантка кафедри фізики металів 
Львівського національного університету імені Івана Франка, асистентка 
кафедри оптоелектроніки та комп’ютерних технологій Львівського 
національного університету імені Івана Франка, тема дисертації: 
«Структурна стабільність фаз та електрофізичні властивості 
високоентропійних сплавів», (105 Прикладна фізика та наноматеріали). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.033 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. 
(063) 607-59-82). Науковий керівник: Плевачук Ю. О., доктор фізико-
математичних наук, професор, начальник науково-дослідної частини 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Костів Оксана Ігорівна, аспірантка, молодша наукова співробітниця 

кафедри аналітичної хімії Львівського національного університету імені 
Івана Франка, тема дисертації: «Реакція азосполучення в аналізі β-
лактамних та тетрациклінових антибіотиків», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.034 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. 
(063) 607-59-82). Науковий керівник: Коркуна О.Я., кандидатка хімічних 
наук, доцентка, доцентка кафедри аналітичної хімії Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Кузик Ігор Романович, асистент кафедри геоекології та методики 
навчання екологічних дисциплін Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, тема дисертації: 
«Комплексна зелена зона міста Тернопіль: геоекологічні засади 
сталого функціонування», (103 Науки про Землю). Спеціалізована 
вчена рада у Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2, (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Царик Л.П., 
доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та 
методики навчання екологічних дисциплін Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Полонська Яна Андріївна, хімік-аналітик, ТОВ «КК СПОРТ ЛАЙФ», 
тема дисертації: «Адсорбційні властивості щодо йонів металів 
кремнеземів та природних мінералів, модифікованих 
комплексотвірними полімерами», (102 Хімія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.207 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Яновська Е.С., кандидат хімічних 
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наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету 
Київського національного університету імені  Тараса Шевченка 

Цюпак Дмитро Олегович, молодший науковий співробітник відділу 
дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки                         
ім. О.Я. Усикова НАН України, тема дисертації “Аналіз взаємодії 
електромагнітного випромінювання з рухомим БПЛА з використанням 
методів нелінійної динаміки” (104 Фізика та астрономія). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.157.002 в Інституті радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, (м. Харків, вул. Ак. 
Проскури, 12; тел. (057) 763-43-61). Науковий керівник: Пащенко Р. Е., 
доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник 
відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, м. Харків 

 

11 Математика та статистика 

Біланик Ірина Богданівна, аспірантка Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, тема 
дисертації: «Необмежені множини умовної збіжності гіллястих 
ланцюгових дробів спеціального вигляду», (111 Математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.033 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
доктор фізико-математичних наук, професор Боднар Дмитро Ількович, 
Західноукраїнський національний університет 

Терещенко Ярослав Васильович, аспірант Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: « Розробка 
єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) для розв’язання 
термодинамічних задач у неоднорідних структурах», (113 Прикладна 
математика). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.177 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601,  (044)  239-31-41). Науковий керівник: 
Марченко О. О.,  доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 
математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики  Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 
12 Інформаційні технології 

Тимченко Борис Ігорович, аспірант Державного університету 
"Одеська політехніка", тема дисертації: «Нейромережеві методи 
аналізу планарних зображень в системах автоматизованого скринінгу», 
(122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.021 в 
Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 

Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: Антощук С. Г., 
доктор технічних наук, професор, директор Інституту комп’ютерних 
систем Державного університету «Одеська політехніка» 
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Шепіта Петро Ігорович,  аспірант Української академії друкарства, тема 
дисертації: «Моделі інформаційної технології комплексного супроводу 
замовлень на поліграфічних підприємствах», (126 Інформаційні системи 
та технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.101.005   Української 
академії друкарства, (вул. Під Голоском, 19, м. Львів, Україна, 79020, 
 (032) 242-23-40). Науковий керівник: Нерода Т.В., кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та 
комп’ютерних технологій факультету комп’ютерної поліграфічної 
інженерії Української академії друкарства 

 
13 Механічна інженерія 

Баглай Андрій Васильович, директор ТОВ "Діамех-Україна", тема 
дисертації: «Розвиток наукових основ визначення технічного стану 
прокатного обладнання за допомогою стаціонарної системи 
вібраційного моніторингу», (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 08.084.002 в Національній 
металургійній академії України (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4,  (056) 745-41-
96). Науковий керівник: Білодіденко С.В., завідувач  кафедри машин та 
агрегатів металургійного виробництва, доктор технічних наук, 
професор 
Галан Юрій Ярославович, аспірант Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, тема дисертації: 
«Підвищення ефективності технологічного процесу вібраційно-
відцентрової обробки деталей в сипучому абразивному середовищі», 
(131 Прикладна механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ58.052.012 в 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя (м. Тернопіль, вул. Руська 56, 46001, тел. (097) 6970226). 
Науковий керівник: Ляшук Олег Леонтійович д.т.н., професор, завідувач 
кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя 

Качур Олександр Юрійович, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Обґрунтування параметрів 
дискретно-континуальних міжрезонансних вібраційних машин з 
керованим кривошипно-шатунним приводом», (131 Прикладна 
механіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.080 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
 032 258-27-12). Науковий керівник: Ланець О.С., доктор технічних 
наук, професор, директор Навчально-наукового інституту механічної 
інженерії та транспорту Національного університету «Львівська 
політехніка» 

Колісник Роман Валерійович, молодший науковий співробітник 
відділу зварювання пластмас Інституту електрозварювання ім. Є.О. 
Патона НАН України, тема дисертації: «Металеві та композиційні 
закладні нагрівальні елементи для зварювання термопластичних 
полімерів», (132 Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада  ДФ 
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26.182.001 Інституту електрозварювання  ім. Є.О. Патона НАН України, 
(м. Київ, вул. Казимира Малевича 11,  (044) 2008411). Науковий 
керівник:  Юрженко Максим Володимирович, доктор технічних наук, 
старший дослідник, завідувач відділу зварювання пластмас Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 
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, 

 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 

Гогоці Олексій Георгійович, аспірант кафедри енергетичних систем та 
енергоменеджменту Національної металургійної академії України, тема 

дисертації: «Удосконалення режимних і конструктивних параметрів 
високотемпературних печей з електротермічним киплячим шаром для 
термічної обробки вуглецевих матеріалів», (144 Теплоенергетика). 
Спеціалізована вчена рада  ДФ 08.084.003 в Національній 
металургійній академії України (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4,  (056) 745-41-
96). Науковий керівник: Губинський М.В., провідний науковий 
співробітник кафедри енергетичних систем та енергоменеджменту, 
доктор технічних наук, професор 
Мошкатюк Андрій Володимирович, аспірант кафедри кріогенної 
техніки Одеської національної академії харчових технологій, тема 
дисертації: «Дослідження теплообмінних апаратів малих 
енергоперетворювальних систем в умовах експлуатації», (142 –
Енергетичне машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.088.015 в Одеській національній академії харчових технологій, (м. 
Одеса, вул. Дворянська, 1/3,  (048) 712-41-40). Науковий керівник: 
Морозюк Л.І., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 
кріогенної техніки Одеської національної академії харчових технологій 
Муман Мохаммед, аспірант кафедри енергетичних систем та 
енергоменеджменту Національної металургійної академії України, тема 
дисертації: «Підвищення ефективності спалювання водовугільного 
палива шляхом додавання відходів виробництва біодизеля», (144 
Теплоенергетика). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.004 в 
Національній металургійній академії України (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4,  
(056) 745-41-96). Науковий керівник: Пінчук В.О., завідувачка кафедри 
енергетичних систем та енергоменеджменту, доктор технічних наук, 
професор 
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Роганков Олег Віталійович, аспірант кафедри термодинаміки та 
відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових 
технологій, тема дисертації: «Металеві флюїдні носії: фазова діаграма 
та коефіцієнти переносу лужних та лужноземельних металів», (144 –
Теплоенергетика). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.088.014 в 
Одеській національній академії харчових технологій, (м. Одеса, вул. 
Дворянська, 1/3,  (048) 712-41-40). Науковий керівник: Мазур В.О., 
доктор технічних наук, професор кафедри термодинаміки та 
відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових 
технологій 
Тихомиров Анатолій Юрійович, начальник хімічного цеху 
ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", тема дисертації: 
«Удосконалення режимів моніторингу технологічних середовищ з 
метою підвищення надійності експлуатації технологічного обладнання 

АЕС», (143 Атомна енергетика). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.052.022 в Державному університеті «Одеська політехніка» 

(м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий 
керівник: Кишневський В.П., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри атомних електростанцій Державного університету 
«Одеська політехніка» 

 

15 Автоматизація та приладобудування 

Митрофанов Олександр Вячеславович, аспірант Криворізького 
національного університету, тема дисертації: «Автоматизація процесу 
керування термічним обробленням окатишів на конвеєрній машині на 
основі методології нечіткої логіки», (151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 09.052.01 у 
Криворізькому національному університеті (м. Кривий Ріг, вул. 
В. Матусевича, 11; (098)223-76-90). Науковий керівник: Лобов В.Й., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації, 
комп’ютерних наук та технологій Криворізького національного 
університету 

 
16 Хімічна та біоінженерія 

Ключка Лілія Вікторівна, біотехнолог медичного центру "Інститут 

сімейної медицини плюс", асистент кафедри біотехнології і 
мікробіології Національного університету харчових технологій (за 
сумісництвом), тема дисертації «Регуляція антимікробної та 
антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia 
vaccinii IMB B-7405», (162 Біотехнології та біоінженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.010 в Національному 
університеті харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська, (044) 
289-57-00). Науковий керівник: Пирог Т. П., доктор біологічних наук, 
професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного 
університету харчових технологій 
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Палійчук Олеся Ігорівна, менеджер зі стратегічного розвитку 
асортименту ТОВ "Фармацевтичний завод "БІОФАРМА", тема 
дисертації «Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis IMB 
Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин», 
(162 Біотехнології та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.058.009 в Національному університеті харчових технологій (м. Київ, 
вул. Володимирська, (044) 289-57-00). Науковий керівник: Пирог Т. П., 
доктор біологічних наук, професор кафедри біотехнології і мікробіології 
Національного університету харчових технологій 

 
17 Електроніка та телекомунікації 

Хаді Акрам Хаб Раман, випускник аспірантури Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 2020 року, тема 
дисертації «Інформаційна технологія реконструкції форм просторових 
об’єктів за фотограмметричними сигналами їх подання», (172 
Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.051.017 в Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72 телефон (056) 374-98-00, (056) 
374-98-01, факс (056) 374-98-41) Науковий керівник: Мозговий Дмитро 
Костянтинович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
телекомунікаційних систем та мереж факультету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара 

 

18 Виробництво та технології 

Кулівар Вячеслав Вячеславович, асистент кафедри будівництва, 
геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», тема дисертації: «Обґрунтування 
параметрів елементів лазерних систем ініціювання вибуху з 
використанням світлочутливих композитів при руйнуванні гірських 
порід», (184Гірництво). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.005 у 
Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 
(м. Дніпро, просп.Д. Яворницького, 19,(056) 746-22-00). Науковий 
керівник: Соболєв Валерій Вікторович, доктор технічних наук, 
професор, кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

 
19 Архітектура та будівництво 

Кравець Іван Богданович, викладач кафедри «Фундаментальних 
дисциплін» Львівської філії Дніпровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, тема дисертації: 
«Методи оцінювання та підвищення несучої здатності неоднорідного 
земляного полотна залізничної колії», (192 Будівництво та цивільна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.010 в Дніпровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. 
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Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Науковий 
керівник:  Лучко Й.Й., доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри транспортної інфраструктури Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

Мірошник Віталій Анатолійович, керівник відділу «Вишукування та 
проектування транспортних споруд» ТОВ «НВП «Укртрансакад», тема 
дисертації: «Керування напружено-деформованим станом 
вертикальних виробок при застосуванні різних видів кріплень», (192 
Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.820.011 в Дніпровському національному університеті залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; 
тел. (056) 373-15-63). Науковий керівник:  Тютькін О. Л., доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортної 
інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
Саад Салем, громадянин Лівану, тимчасово не працює, випускник 
аспірантури кафедри будівельних матеріалів та виробів Харківського 
національного університету будівництва та архітектури, тема 
дисертації: «Технологія виготовлення бетонних труб для систем 
меліорації Лівану», (192 Будівництво та цивільна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.056.008 в Харківському 
національному університеті будівництва та архітектури (м. Харків, вул. 
Сумська, 40, тел./факс (057) 7000-250). Науковий керівник: 
Казімагомедов І. Е., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
будівельних конструкцій та матеріалознавства Харківського 
національного університету будівництва та архітектури 

 
20 Аграрні науки та продовольство 

Чугрій Ганна Анатоліївна, завідувачка відділу технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції Донецької державної 
сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних 
наук України, тема дисертації: «Удосконалення агротехнічних заходів 
вирощування пшениці озимої в східній частині Північного Степу», (201 
Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.353.005 в Державній 
установі Інститут зернових культур Національної академії аграрних 
наук України, (м. Дніпро, вул. Вернадського Володимира, 14, 
 (056) 732-42-88. Наукові керівники: Гирка Анатолій Дмитрович, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії 
агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур 
Державної установи Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України; Вінюков Олександр Олександрович, доктор 
сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор Донецької 
державної сільськогосподарської дослідної станції Національної 
академії аграрних наук України 
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22 Охорона здоров’я 

Бажора Яна Ігорівна, аспірантка кафедри сімейної медицини 

Одеського національного медичного університету, тема дисертаціі:̈ 
«Застосування когнітивно-поведінкової терапії у лікуванні бронхіальної 
астми з неконтрольованим перебігом у пацієнтів з надмірною масою 
тіла або ожирінням», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.040 в Харківському національному медичному університеті (м. 

Харків, просп. Науки 4,  (057) 707-73-27). Науковий керівник: Величко 
В.І. доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри сімейної 

медицини Одеського національного медичного університету 
Браніцький Олександр Юрійович, аспірант Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема 
дисертації: «Вплив набутого патерну ходьби при тривалому перебігу 
дегенеративного коксартрозу на відновлення після ендопротезування», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.025 в 
Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова 
(м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: 
Фіщенко В. О., завідувач кафедри травматології та ортопедії, доктор 
медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова 

Букій Сергій Миколайович, аспірант кафедри дитячих інфекційних 
хвороб, Харківський національний медичний університет, тема 
дисертаціі:̈ «Удосконалення діагностики цитомегаловірусної  інфекції у 
дітей, хворих на шигельоз, на основі встановлення особливостей 
клініко-імунологічних проявів захворювання», (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.035 в Харківському 

національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,  
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Ольховська Ольга Миколаївна, 
доктор медичних наук, професорка, професорка кафедри дитячих 
інфекційних хвороб, Харківського національного медичного 
університету 
Буринюк-Глов’як Христина Петрівна, аспірант  Буковинського 
державного медичного університету, тема дисертації: «Клінічно-
параклінічні особливості регуляції фосфорно-кальцієвого та 
вуглеводневого обміну, у хворих на бронхіальну астму дітей, на тлі 
базисної терапії глюкокортикостероїдними препаратами», (за 
спеціальністю: 228 – Педіатрія; галузь знань: 22 – Охорона здоров’я) 
Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.019 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, тел. (0372)551739).Науковий керівник: Колоскова Олена 

Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (Буковинський державний 
медичний університет; м.Чернівці) 
Вакула Дар’я Олександрівна, асистентка Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Оптимізація 
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шляхів діагностики, лікування та профілактики розвитку ускладнених 
форм атопічного дерматиту у дітей раннього віку», (228 Педіатрія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.037 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського, 26; т. (061)224-64-69). Науковий керівник: Недельська 
С.М., доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри 
факультетської педіатрії Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України 
Варфоломеєв Євгеній Анатолійович, завідувач судово-медичного 

відділу Державної спеціалізованої установи "Головне бюро судово-
медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України", тема 
дисертації: «Комплексна судово-медична оцінка ушкоджень тіла та 
пошкоджень одягу, спричинених електрошоковими пристроями» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.049 у Національному 

університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Мішалов В. 
Д., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової 
медицини Національного університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика 

Віленський Ярослав Вікторович, аспірант кафедри педіатрії 3 та 
неонатології Дніпровського державного медичного університету. Назва 
дисертації: «Особливості місцевого імунітету верхніх дихальних шляхів 
у дітей, хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт, і корекція 
його порушень», (22 Охорона здоров’я, 228 Педіатрія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.601.033 у Дніпровському державному медичному 
університеті (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-
48-48,). Науковий керівник: Больбот Юрій Кононович, доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри педіатрії 3 та неонатології 
Дніпровського державного медичного університету 
Вовк Вікторія Вікторівна, асистент кафедри ортопедичної 

стоматології НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Краніо-
цервіко-мандибулярна дисфункція: клінічний перебіг та особливості 
лікування», (221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.003.058 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Неспрядько В.П., завідувач кафедри ортопедичної 
стоматології, доктор медичних наук, професор Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця 

Волотко Людмила Олександрівна, аспірант кафедри дитячої 
неврології та медико-соціальної реабілітації Національного 
університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, тема 
дисертації: «Клініко-катамнестичне дослідження розвитку дітей з 
перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової 
системи, яке ускладнилось інфекційним процесом» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.053 у Національному 
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університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Мартинюк В. 
Ю., к. м. н., доцент, завідувач кафедри дитячої неврології та медико-
соціальної реабілітації Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика 
Гаджега Вікторія Михайлівна, здобувачка ступеня доктора філософії, 
аспірантка 3 року денної форми навчання кафедри хірургічних хвороб 
медичного факультету Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет», тема дисертації: «Пластика 
глибокої артерії стегна при хронічній ішемії нижніх кінцівок». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.023 у Державному вищому 
навчальному закладі «Ужгородський національний університет» (м. 
Ужгород, вул. Підгірна, 46, +380660818998). Науковий керівник: Русин 
В.І., доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних 

хвороб медичного факультету Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет» 
Гордєй Карина Романівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських 
засобів на її основі», (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.026 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Гонтова Тетяна Миколаївна, доктор 
фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії 
Національного фармацевтичного університету 
Гребенюк Лариса Василівна, асистентка Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Удосконалення профілактики та лікування назофарингеальних 
проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей дошкільного 
віку», (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.025 у 
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м. 
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; т. (061)224-64-69). Науковий 
керівник: Боярська Л.М., кандидат медичних наук, професор, завідувач 
кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України 
Григурко Дар’я Олександрівна, асистент кафедри акушерства та 

гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ 
України тема дисертації «Профілактика інтраопераційних, ранніх та 
пізніх післяопераційних ускладнень у модифікованому кесаревому 
розтині», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.006 в 
Одеському національному медичному університеті МОЗ України (м. 
Одеса, вул. Валіховський провулок 2, тел. (048) 717-89-07). Науковий 
керівник: Гладчук Ігор Зиновійович, д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного 
університету 
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Гринкевич Людмила Георгіївна, аспірант кафедри стоматології 
дитячого віку  Буковинського державного медичного університету МОЗ 
України, тема дисертації: «Обгрунтування методів профілактики 

карієсу зубів у період формування тимчасового прикусу з урахуванням 
макро- і мікроелементного забезпечення організму дитини», (за 
спеціальністю: 221 «Стоматологія»; галузь знань:  
22 «Охорона здоров’я». Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.020 у 
Буковинському державному медичному університеті (58002, м. 
Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372)551739). 
Науковий керівник: Годованець Оксана Іванівна, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського 
державного медичного університету МОЗ України 
Грицик Роман Андрійович, асистент кафедри онкології Івано-
Франківського національного медичного університету, тема дисертації: 

«Дослідження фармакологічних властивостей екстрактів полину», (226 
Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.605.030 в Національному фармацевтичному університеті (61002, м. 
Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: Кіреєв 
Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри фармакології та фармакотерапії Національного 
фармацевтичного університету 
Данканич Євгенія Еміліянівна, здобувачка ступеня доктора 
філософії, асистентка кафедри мікробіології, вірусології та 
епідеміології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», тема дисертації: «Клініко-
епідеміологічні особливості хронічного гепатиту С у хворих з 
гелікобактерною інфекцією та їх лікування». Спеціалізована вчена рада 
ДФ 61.051.024 у Державному вищому навчальному закладі 
«Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, вул. Підгірна, 
46, +380660818998). Науковий керівник: Дербак М.А., доктор медичних 
наук, професор, завідувачка кафедри факультетської терапії 
медичного факультету Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет» 
Демитер Інна Миколаївна, лікар-анестезіолог Навчально-наукового 
медичного центру «Університетська клініка ЗДМУ», тема дисертації: 
«Удосконалення технологій періопераційної профілактики делірію у 
пацієнтів похилого віку», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.600.031 у Запорізькому державному медичному університеті 
МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; (061)224-64-
69. Науковий керівник: Воротинцев Сергій Іванович, доктор медичних 
наук, доцент, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України 
Дорогіна Олександра Сергіївна, асистент кафедри хірургічної 
стоматології, імплантології та пародонтології Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Лікування 
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швидкопрогресуючого генералізованного пародонтиту у хворих з 
резистентністю до стандартної антибактеріальної терапії», (22 Охорона 
здоров’я, 221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.034 
у Дніпровському державному медичному університеті (49004, вул. 
Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Гудар’ян Олександр Олександрович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри хірургічної стоматології, імплантології та 
пародонтології Дніпровського державного медичного університету 
Дорофєєва Ганна Сергіївна, лікар анестезіолог КП Дніпропетровська 

обласна клінічна офтальмологічна лікарня, аспірант кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного 
медичного університету. Назва дисертації: «Диференційний підхід до 
вибору анестезіологічного забезпечення у офтальмохірургічних хворих 
з урахуванням стану центральної системи», (22 Охорона здоров’я, 222 

Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.035 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Кобеляцький 
Юрій Юрійович, доктор медичних наук, професор, завід. кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного 
медичного університету 
Бєлих Олена Володимирівна, лікар-анестезіолог КНП «Міська 
клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. 
О.І. Мещанінова»  ХМР МОЗ України, тема дисертації: «Вибір методу 
анестезії при лапароскопічних втручаннях у пацієнтів похилого та 
старечого віку», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.609.027 в Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. 
Харків, вул. Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Георгіянц 
Маріне Акопівна, докторка медичних наук, професорка, проректор з 
наукової роботи, Харківська медична академія післядипломної освіти 
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України 

Земляна Наталія Анатоліївна, асистент кафедри акушерства і 
гінекології Запорізького державного медичного університету МОЗ 
України, тема дисертації: «Удосконалення діагностики та 
прогнозування перебігугіперпластичних процесів ендометрія на 
підставі дослідження окремих маркерів онкогенезу», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.032 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського, 26; (061)224-64-69. Науковий керівник: Круть Юрій 
Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства і гінекології Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України 
Золотухіна Олена Леонідівна, асистент кафедри терапевтичної 
стоматології Одеського національного медичного університету, тема 
дисертації: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 
лікувально-профілактичного комплексу у тютюнозалежних пацієнтів з 
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хронічним генералізованимпародонтитом на тлі хронічного 
гіперацидного гастриту» (221 – Стоматологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 44.601.028 в Полтавському державному медичному 
університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел.: 099-740-5700). 
Науковий керівник: Романова Юлія Георгіївна, доктор медичних наук, 
професор, завідувачка стоматології Приватного закладу вищої освіти 
«Одеський міжнародний медичний університет» 
Івасюк Ірина Миколаївна, асистент кафедри фармації Івано-
Франківського національного медичного університету МОЗ України, 
тема дисертації: «Фітохімічне та фармакологічне обґрунтування 
використання біологічно активних речовин смикавця їстівного (чуфи) 
(Cyperus еsculentus), (226 Фармація, промислова фармація). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.040 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Марчишин С. М., доктор фармацевтичних наук, професор, 
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України 

Клєвакіна Олена Юріївна, в.о. завідувача відділення анестезіології з 
ліжками для інтенсивної терапії КНП «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» ЗОР, тема дисертації: «Оптимізація респіраторної 
підтримки у доношених новонароджених з гіпоксично-ішемічною 
енцефалопатією», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.600.033 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ 
України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; (061)224-64-69. 
Науковий керівник: Анікін Іван Олександрович, кандидат медичних 
наук, доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології Запорізького 
державного медичного університету 
Козарійчук Наталія Ярославівна, асистент кафедри офтальмології  

ім. Б.Л. Радзіховського Буковинського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Особливості морфогенезу та 
топографії судинно-нервових та мʼязових структур органа зору у 
пренатальному періоді онтогенезу людини», (за спеціальністю: 222 – 
Медицина; галузь знань: 22 охорона здоров’я; спеціалізація: 14.03.01 – 
нормальна анатомія). Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.021 у 
Буковинському державному медичному університеті (58002, м. 
Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий керівник: 
Цигикало Олександр Віталійович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (Буковинський 
державний медичний університет; м. Чернівці) 
Коляник Ілана Олегівна, аспірант  кафедри біоорганічної і біологічної 
хімії та клінічної біохімії Буковинського державного медичного 
університету, тема дисертації: «Вплив мелатоніну на обмін гідроген 
сульфіду та антиоксидантну систему печінки при експериментальній 
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нефропатії», (за спеціальністю: 222 «Медицина»; галузь знань: 22 
«Охорона здоров’я»; спеціалізація: 14.04.04 – патологічна фізіологія). 
Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.022 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий керівник: Геруш Ігор 
Васильович, доцент, кандидат медичних наук, проректор з науково-
педагогічної роботи, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та 
клінічної біохімії (Буковинський державний медичний університет; м. 
Чернівці). 

Кононенко Юлія Леонтіївна, аспірантка кафедри внутрішньої 
медицини № 3 НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Клініко-
діагностичне і прогностичне значення маркерів запалення та осифікації 
у хворих зі спондилоартритом», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.003.053 в Національному медичному університеті імені 

О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Яременко О.Б., завідувач кафедри внутрішньої 
медицини № 3, доктор медичних наук, професор Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця 
Коробко Еліна Юріївна, лікар-анестезіолог КНП ХОР «Харківська 

обласна клінічна травматологічна лікарня» МОЗ України, тема 
дисертації: «Вибір анестезіологічного забезпечення оперативних 
втручань на нижніх кінцівках у пацієнтів травматологічного профілю», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.609.028 в 
Харківській медичній академії післядипломної освіти (м. Харків, вул. 
Амосова, 58, (057) 711-79-75). Науковий керівник: Георгіянц Маріне 
Акопівна, докторка медичних наук, професорка, проректор з наукової 
роботи, Харківська медична академія післядипломної освіти 
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України 
Костенко Роман Сергійович, аспірант (очна форма навчання) 
кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного 
університету, тема дисертації: «Клініко-лабораторне обґрунтування 
оптимізації відновлення зубів після ендодонтичного лікування» (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.005 в Донецькому 
національному медичному університеті (Донецька обл., м. 
Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39, тел. (062) 641-62-99). 
Науковий керівник: Удод О. А., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології №1 Донецького національного 
медичного університету 

Кошкін Олег Євгенійович, асистент Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Вікові особливості морфофункціональної характеристики жувальних 
м’язів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті», (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.601.014 в Івано-
Франківському національному медичному університеті МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32 -95). 
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Науковий керівник: Жураківська О.Я., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України 

Лавренюк Юлія Василівна, аспірантка кафедри акушерства, 

гінекології і репродуктології Національного університету охорони 
здоров'я України імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Диференційний 
підхід до нехірургічної корекції генітального пролапсу» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.051 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01. Науковий керівник: Чайка К. В., 
доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і 
репродуктології, Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика 

Лагода Дар'я Олександрівна, аспірантка кафедри сімейної медицини 

Одеського національного медичного університету, тема дисертацій: 
«Удосконалення лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів з 
бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.041  в Харківському 

національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,  
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Величко В.І. доктор медичних 
наук, професорка, завідувачка кафедри сімейної медицини Одеського 
національного медичного університету 
Лісова (Цикало) Тетяна Олександрівна, асистентка Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Фармакогностичне дослідження видів роду Рижій (Camelina Crantz)», 
(226 Фармація, промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.600.030 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ 
України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; т. (061)224-64-69). 
Науковий керівник: Тржецинський С.Д., доктор біологічних наук, 
професор, завідувач кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України 
Максимців Мирослава Любомирівна, здобувач IV року навчання, 

асистент кафедри офтальмології ФПДО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, тема 
дисертації «Ефективність нових методів діагностики і прогнозування 
розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії при цукровому 
діабеті 2 типу». Код та назва спеціальності – 222 «Медицина», шифр і 
назва галузі знань – 22 «Охорона здоровʼя». Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.600.025 у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького МОЗ України, (79010 м. Львів, 
вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). Науковий керівник – Гудзь 
Андрій Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри офтальмології ФПДО, Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України 
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Мансиров Асіф Баглар огли, аспірант кафедри екстреної та 
невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології,  
Харківський національний медичний університет, тема дисертації: 
«Оптимізація технології інтрамедулярного остеосинтезу блокованими 
цвяхами при діафізарних переломах кісток кінцівок», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.038 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, т. 
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Березка М.І., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри екстреної та невідкладної медичної 
допомоги, ортопедії та травматології Харківського національного 
медичного університету 
Марараш Галина Григорівна, аспірант  Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Роль професійних 
компетенцій медичної сестри в профілактиці артеріальної гіпертензії», 

(за спеціальністю: 223 «Медсестринство»; галузь знань: 22 «Охорона 
здоров’я». Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.023 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, тел. (0372)551739). Науковий керівник: Борейко Лілія 
Дмитрівна, доцент, кандидат медичних наук, кафедри догляду за 
хворими та вищої медсестринської освіти (Буковинський державний 
медичний університет; м. Чернівці) 
Мохаммед Шахм Басім (громадянин Іраку), фармацевт, аптека у 
державній лікарні «Алсалам» міста Мусл (Ірак), тема дисертації: 
«Фармакогностичне вивчення Prunus domestiсa L.», (226 Фармація, 
промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.028 в 
Національному фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий керівник: Ленчик Лариса 
Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка 
кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту 
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету 
Небор Ярослав Ярославович, лікар-невролог нейрохірургічного та 
приймального відділення КНП "КМКЛШМД", тема дисертації: «Клініка, 
перебіг та прогноз ішемічного інсульту у осіб молодого віку», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.059 в Національному 
медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. 
Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: Мяловицька О.А., 
доктор медичних наук, професор 

Омельченко Анастасія Віталіївна, аспірантка кафедри загальної 
хірургії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Особливості 
хірургічного лікування спортивної грижі у футболістів», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.057 в Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    
(044) 234-37-63). Науковий керівник: Іоффе О.Ю., завідувач кафедри 
загальної хірургії № 2, доктор медичних наук, професор Національного 
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медичного університету імені О.О. Богомольця 
Панчук Орест Вікторович, лікар-хірург ТОВ «Лікомед», тема 

дисертації: «Хірургічне лікування хворих з косметичними дефектами 
передньої черевної стінки, вентральними грижами та ожирінням І-ІІ 
ступеня», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.061 в 
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, 
бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: Сусак Я.М., 
завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, 
доктор медичних наук, професор Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
Петрова Віталія Федоровича, аспіранта IV року очної вечірньої 
форми навчання, асистента кафедри хірургії та трансплантології 
факультету післядипломної освіти Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, тема 
дисертації «Діагностика та лікування травматичних ушкоджень артерій 
постраждалих різного віку». Код та назва спеціальності – 222 
«Медицина», шифр та назва галузі знань – 22 «Охорона здоровʼя». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.026 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ 
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032)-260-30-66). 
Науковий керівник – Кобза Ігор Іванович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії № 2, Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України 
Пилипенко Григорій Сергійович, лікар нейрохірург, Комунальне 
підприємтсво «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. 

Мечникова» ДОР, аспірант кафедри нервових хвороб та нейрохірургії 
ФПО Дніпровського державного медичного університету. Назва 
дисертації: «Хірургічне лікування бойових вогнепальних проникаючих 
поранень черепа та головного мозку в умовах спеціалізованого 
медичного закладу», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.036 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Сірко Андрій 
Григорович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
нервових хвороб та нейрохірургії ФПО Дніпровського державного 
медичного університету 
Пілін Євгеній Вікторович, завід. відділення урології Комунальне 

неприбуткове підприємство «Міська клінічна лікарня №6» ДМР, 
аспірант кафедри хірургії 1 Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Сучасні методи візуалізації 
лімфатичних вузлів при оперативному лікуванні раку передміхурової 
залози», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 08.601.037 у Дніпровському державному медичному 
університеті (49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-
48-48,). Науковий керівник: Молчанов Роберт Миколайович, доктор 
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медичних наук, професор, професор кафедри хірургії 1 Дніпровського 
державного медичного університету 

Подпрядова Анна Анатоліївна, аспірантка кафедри громадського 
здоров’я та управління охороною здоров’я, Харківський національний 
медичний університет, тема дисертації: «Медико-соціальне 
обґрунтування моделі управління якістю життя хворих, які перенесли 
інфаркт міокарда», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.036 в Харківському національному медичному університеті (м. 

Харків, просп. Науки 4,  (057) 707-73-27). Науковий керівник: Огнєв 

В.А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського 
національного медичного університету 
Ревенко Георгій Олександрович, асистент кафедри інфекційних 
хвороб Дніпровського державного медичного університету. Назва 
дисертації: «Вплив ВІЛ-інфекції на стан специфічного антитоксичного 
імунітету проти дифтерії та правця у дорослих осіб», (22 Охорона 
здоров’я, 222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.038 у 
Дніпровському державному медичному університеті (49004, вул. 
Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Маврутенков Віктор Володимирович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного 
медичного університету 
Рицик Ольга Богданівна, лікар приймального відділення 
Комунального некомерційного підприємства Зборівська лікарня 
Зборівської міської ради, тема дисертації: «Роль окисного стресу в 
патогенезі диметилгідразин-індукованого колоректального раку та 
корекція порушень ресвератролом», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.601.044 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 МОЗ 
України 
Савенков Олег Юрійович, хірург онколог, Комунальне підприємство 

Клінічний онкологічний диспансер Дніпропетровської обласної ради, 
аспірант кафедри хірургії 1 Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Інтраопераційна візуалізація 
сторожового лімфовузла при хірургічному лікуванні ранніх форм раку 
молочної залози у жінок», (22 Охорона здоров’я, 222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.039 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: 
Березницький Яків Соломонович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри хірургії 1 Дніпровського державного медичного 
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університету 

Сідорук Сергій Сергійович, лікар проктолог Комунальне 
неприбуткове підприємство «Хмельницька обласна лікарня» 
Хмельницької обласної ради, тема дисертації: «Клінічна діагностика та 
вибір хірургічного методу лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III-
IV ступеня», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
20.601.016 в Івано-Франківському національному медичному 
університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32 -95). Науковий керівник: Василюк Сергій Михайлович, 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Івано-
Франківського національного медичного університету МОЗ України 
Стецюк Ірина Олегівна, аспірант кафедри загальної практики – 
сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «Клініко-
патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця, асоційованої з 
постменопаузальним остеопорозом, оптимізація діагностичної та 
лікувальної тактики», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.600.034 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ 
України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; (061)224-64-69. 
Науковий керівник: Михайловська Наталія Сергіївна, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної 
медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України 
Токар Ігор Анатолійович, завідувач відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії Медичного центру №1 ТОВ "МЦ "МЕДІКАП", тема 
дисертації: «Оптимізація вибору тактики знеболювання геріатричних 
хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки у 
периопераційному перiодi», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.003.055 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Кучин Ю.Л., професор кафедри хірургії, 
анестезіології та інтенсивної терапії ІПО, доктор медичних наук, ректор 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

Толмачова Карина Станіславівна, асистент кафедри фармакології та 

фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, тема 
дисертації: «Вивчення фармакологічної активності комплексів 
біологічно активних речовин з пагонів багна звичайного», (226 
Фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.033 в Національному 
фармацевтичному університеті (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
т. 706-35-81). Науковий керівник: Кіреєв Ігор Володимирович, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри фармакології та 
фармакотерапії Національного фармацевтичного університету 
Хитрик Аліна Йосипівна, асистент кафедри гістології, цитології та 
ембріології Запорізького державного медичного університету МОЗ 
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України, тема дисертації: «Морфологічні особливості сечового міхура 
щурів в постнатальному періоді в нормі та після введення антигена», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.035 у 
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м. 
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; (061)224-64-69. Науковий 
керівник: Євтушенко Валентина Михайлівна, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України 
Холодняк Олена Валеріївна, асистентка кафедри Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: «N-
(R-карбамотіоіл)циклоалкілкарбоксаміди: синтез, модифікація, фізико-
хімічні та біологічні властивості», (226 Фармація, промислова 
фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.040 у Запорізькому 
державному медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, 

просп. Маяковського, 26; ☎ (061)224-64-69). Науковий керівник: 

Коваленко С.І., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 
кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України 
Чмуль Каріна Олегівна, асистент кафедри госпітальної хірургії 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України, тема 
дисертації: «Результати хірургічного лікування ІХС у пацієнтів з 
порушенням метаболізму гомоцистеїну та вітаміну D», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.036 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського, 26; (061)224-64-69. Науковий керівник: Никоненко 
Андрій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України 
Шеремета Богдан Валерійович, аспірант Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Структурно-функціональні чинники формування концентричного 
ремоделювання лівого шлуночка у практично здорових 
нормотензивних осіб молодого віку», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 05.600.026 в Вінницькому національному медичному 
університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (043) 255-
37-35). Науковий керівник: Осовська Н. Ю., завідувачка кафедри 
терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету 
післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 

 

26 Цивільна безпека 

Кравченко Антон Вікторович, головний інспектор відділу запобігання 
НС управління запобігання НС та ЦЗ по Львівській МТГ ГУ ДСНС 
України у Львівській області: «Підшарове гасіння спиртів вогнегасним 
аерозолем», (261 Пожежна безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 
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35.874.004 в Львівському  державному університеті безпеки 
життєдіяльності ДСНС України (м. Львів, вул. Клепарівська, 35, 
(067)7003292. Науковий керівник: Баланюк В.М. доктор технічних наук, 
доцент, завідувач кафедри екологічної безпеки навчально-наукового 
інституту цивільного захисту, Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності 

 

28 Публічне управління та адміністрування 

Бабич Олександр Володимирович, Голопристанський міський 

голова, тема дисертації «Інтегроване управління територіальними 
громадами з центром у малих містах в умовах децентралізації». (281 
«Публічне управління та адміністрування»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.863.004 в Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України, (м. Одеса, вул. Генуезька, 22,  (048) 7059743). 
Науковий керівник: Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, доктор наук з 
державного управління, професор, професор кафедри публічного 
управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління  
при Президентові України 

Єфімов Юрій Вікторович, аспірант Харківського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, тема дисертації – «Формування 
та реалізація екологічної політики на місцевому рівні» (281 «Публічне 
управління та адміністрування»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.707.016 у Національному університеті цивільного захисту України. 
Науковий керівник Солових Віталій Павлович, доктор наук з 
державного управління, професор, професор кафедри політології та 
філософії ХарРІ НАДУ при Президентові України 
Карпенко Юлія Василівна, аспірант Національної академії 

державного управління при Президентові України, тема дисертації – 
«Механізми впровадження технологій штучного інтелекту в публічне 
управління» (281 «Публічне управління та адміністрування»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.017 у Національному 
університеті цивільного захисту України. Науковий керівник: 
Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри державної служби та кадрової політики 
Національної академії державного управління при Президентові 
України 
Косарєв Тарас Вікторович, аспірант Київського національного 

торговельно-економічного університету, тема дисертації: «Електронне 
урядування у системі публічного управління» (281 Публічне управління 
та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.014 в 
Державному університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. 
Чуднівська,  0412 24-14-22). Науковий керівник: Уманців Ю.М., доктор 
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економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та 
конкурентної політики Київського національного торговельно-
економічного університету 

Сабурова Гаяне Борисівна, аспірант Полтавської державної аграрної 

академії, тема дисертації – «Механізми публічного управління 
документообігом в органах виконавчої влади територіального рівня» 
(281 «Публічне управління та адміністрування»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.707.018 у Національному університеті цивільного захисту 
України. Науковий керівник: Писаренко Вячеслав Петрович, доктор 
наук з державного управління, професор кафедри публічного 
управління та адміністрування Полтавської державної аграрної 
академії 
Харченко Олексій Андрійович, аспірант Державного університету 

«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Публічна політика в 
сфері сталого економічного розвитку» (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.008 в 
Державному університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. 
Чуднівська,  0412 24-14-22). Науковий керівник: Грицишен Д.О., 
доктор наук з державного управління, професор, декан факультету 
публічного управління та права Державного університету 
«Житомирська політехніка» 
Шевчук Олександр Анатолійович, аспірант Державного університету 
«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Державно-приватне 
партнерство в сфері інноваційного розвитку» (281 Публічне управління 
та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.007 в 

Державному університеті «Житомирська політехніка» (м. Житомир, вул. 
Чуднівська,  0412 24-14-22). Науковий керівник: Драган І.О., доктор 
наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 
Державного університету «Житомирська політехніка» 

 

29 Міжнародні відносини 

Коняєва Єлизавета Григорівна, аспірантка Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, тема дисертації: 
«Науково-технічне співробітництво України та Чилі в аспекті 
відновлюваної енергетики», (292 Міжнародні економічні відносини). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.022 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4, (057) 707-54-87). Науковий керівник: Бабенко В. О., доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної 
електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
Мудрак Наталія Олександрівна, аспірантка Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
тема дисертації: «Деофшоризація як напрямок інституційної еволюції 
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сучасного світового господарства», (292 Міжнародні економічні 
відносини). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.194 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 60,  (044) 239-31-41). Науковий керівник: 
Ступницький О. І., кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 


